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MENSAGENS 
MENSAGEM N" o:>3/ll - GEA 

VETO TOTAL AO PROJETO CE LEI W 0041111-AL 

Senhor Presidente: 

Tenho a ele\'ada honra de dirigir-me a Vossa Excelência e aos 
demais Deputados que integram essa Casa Legislativa e comunicar que, na 
conformidade do disposto no§ 1•, do Art. 107, da Constituição do Estado do 
Amapá, vetei totalmente o Projeto de Lei n• 0041/2011-AL, de autoria do 
ilustre Deputado Edinho Duarte, que dispõe sobre a transferência de rc~:ursos 
financeiros à entidade que especifica e dá outras providências, em virtude de 
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, conforme a seguir. 
exolicitado. 

RAZÕES DO VETO: 

O Projeto de Lei n" 0041/2011-AL. a um só tempo, contraria 
vários preceitos da Constituição do 8stad0 do Amapa que dizem respeito à 
independência dos Poderes, uma ,·ez que implica em invasão da ~:ompetencia 
privativa c da competência exdu si v a do Governador do Estado, preconizaáas 
no Art. 1°, §§ 2" e 3"; no Art. 2°, inciso V, no Art. 104, parágrafo único, 
inciso V; Art. 105, inciso I; e Art. 119, inciso I, todos da Constitui,ão do 
Estado do Arrt•1pÓ. considerando que> :1 cel~h·noio cl~ r.onv?.nin• rnntr,·iw r 
::.:v _.Lt'~ . .:h: <f.l~~ • .:-'~c"·- .,.:~ •• :\:·.~d:::; LL! ~.:-.:,..._!,. ... ,.., t.i;.. ilild'2;:. .... ,_ t.L /~u~:.,HÜ~lfd\'~lu :·h. 

inserem no bojo das atividades típicas dos diversos órgãos da estrutura 
adminisr.rativa do Poder Executivo, não stndo pem>itido ao Poder Legislativo 
se imiscuir naquilo que constitucionalmente não LI-Je compete. 

Assim. na contramão do que estabelece a Constituição F:s(adu~J, 
a e;]ição de ki de au:~ria !1&r!a.:::eutar que acientra na compettnci« clt! Chefe 
do Poder Executivo, conforme se verifica no presente projeto, não pode 
in~;Tessar o ordenamento juridico estadual por contrariar expressamente 
di\'crsos preceitos constitucionais,. razão pela qual não há omro caminho 
~efHir• o veto totr.J. 

Nunca é c!emais lembrar que a celebração de acordos de 
quaisquc, modalidades envolvendo o interesse público primário do Estado, 
cujas matüias estejam identificad<Js com quaisquer das áreas de atuação do 
Poder Pub!~co Estadual, sãt! de ccmpeténcia do Chefe do Poder Exf.cutivo, com 
r.u'iíli., r]r,>, r,ecretários de nrncio, 11tlo sendo permitido ao Poder Lcgisl<tti10 
interferir no âmbito interno da Administração Estadual, uma vez que implica,: 

\ 

em grave ofensa à independência e à harmonia que deve existir entre os 
Poderes, tal qual concebida como principio federativo e cláusula pétrea 
prevista no Art. 2° da Constituição Cidadã de 1988, cuja repetição obrigatória 
está contida nos §§ 2° e 3°, do Art. 1° e no inciso V, do Art. 2° da 
Constituição do Estado do Amapá, verbis: 

"Art. 1° O Estado do Amapá, integrante da República 
Federativa do Brosil. rege-s" I'~" e.st~ Constituição e 
pelas Leis que adotar, observado os princípios da 
Constitui,ão Federal. nos limites de sua autonomia e no 
território de sua jurisdi,õo. 

§ 2° São poderes do Estado, Independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo. o Executivo e o Judiciário_ 
§ 3° Salvo as exceções previstas nesta Constituição é 
vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições, e 
quem for investido na função de um deles não poderá 
exercer a de outro. 

Resta, então, flagrante que o Projeto de Lei, em apreço, pelo fato 
de ser decorrente da iniciativa parlamentar, por via transversa, adentra na 
organização e funcionamento da administração estadual, conforme previsão 
na Art. 119, inciso I, da Constituição do Estado, verbis: 

"Art. 119. Compete privativamente ao Governador do 
Estado. além de outros atribuições previstas nesta 
Constituição. 
I - representar o Estado nas suas relacões jurídicas. 
políticas e administrativas exercendo, com o auxílio dos 
Secretários de Estado. a direção superior da cidmi
nistrocão estadual (grifo nosso); 

Vicio de igual proporção lambem ocorre no campo da iniciativa 
de leis, pois há \'isível ofensa ao previsto no inciso V do parágrafo único do 
art. 104, da Constituição Estadual, qui" A~sim estabel~r.e: 

Parágrafo único. São de tmciativa privativa do 
Governador do Estado as leis que disponham sobre: 

V- cria,ão, estrutura,ao e atribuições das Secretarias 
de Estado e órgãos da administração pública estadual 
(grifo nosso)." 

Mais grave, ainda, é que o projeto de lei de iniciativa parlamentar 
cria despesas para o Poder Executivo sem a correspondente identificação da 
f=·:th d: ~·~i~~!l.~:, f\ 1·indn tami~~~n~ r.. ql:c rfi~l)êc .:1 c.rt. 105 !, •!.t '::~·:.:::it:1·\ -.q 

dQ Estado, abaixo transcrito: 

"Art. 105. Não será admitido aumento de despesa 
prevista: .. 

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do 
EStado, ressalvado o disposto no ort. 176, §§ 3° e .4°, 
desta Constituição. n 

Deste modo, de nada vale a tentativa do legislador estadual em 
tentar driblar essa inconstitucionalidade, quando inseriu cláusula genérica no 
Art. 3' do Projeto de Lei, estabelecendo que •os recursos financeiros 
necessários a cobertura da despesa de que trata eMa Lei advirãa da Tesouro 
E::.r~ldt.wl c c.-:J:fL.rC..:·; .~ ::tmt~i âr: dc:.'.(i~.-.l.i.t ~i:;,b"llc.n;ú:ia orw.;.:l~. ·d': <iÜ<:''"!W'~ ~~·.· 
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. crédito especiaf·que fica o Poder Execu!wu uu!oriz.ado para tal". Conforme se 
observa. tal previsão legal configura uma intromissão direta do Poder 
Legislativo em competência administrativa do Poder Executivo, qual seja a de 
definir em quais ações ?úblicas aplicará as verbàs integrantes de sua cota
parte do Orçamento-Programa AnuaL 

Não fosse isso, o dispositivo proposto, além de não satisfazer a 
exigência da norma constitucional. pois não especifica com clare7.a e detalha 
quais recursos custearão a nova despesa .que pretende ctiar, representa. na 

'realidade, uma ilegalidade c ato atentatório contra a liberdade e 
discricionariedade que tem o Poder Executivo de elaborar os seus orçamentos. 
assim como configura uma transgressão à Lei OrÇamentária Anual do 
exercido em curso. que o próprio' Poder Legislativo aprovou. 

A prevalecer urna lei dessa natureza e considerando que ainda 
não se tem noticia da possibilidade de superávit no exercido corrente, então. 
só seria possivcl abrir o crédito adicional especial no orçamento vigente, 
conforme recomendado no texto do Projeto de Lei n° 0041/2001-AL, medianté 
anulações/remanejamento de dotações de outros programas. Deste modo, é 
inegável que pela vja oblíqua, está o Poder Legislativo a interferir nas 
competências ;Jcirnín.istr'ativas do Poder ExecUtivo~ conforrne jã e.xnustivamcnte 
demonstrado, impondo-se, então, o veto total ao mencionado projeto de lei. 

É oportuno ressaltar. também, que a celebração de convênios e 
ato administrativo discricionãrio c faz parte da rotina da gestão pública 
estadual. Assim, a depender do objeto a ser pactuado, a Administração tem 
liberdade para escolhct o parceiro com quem pretende conveniar. não sendo 
licito ao legislador estadual interferir nas atividades internas do Poder 
Executivo para impor que firme pacto com entidade por ele ini!icada c em 
bases já pré-estabelecidas. 

Sem. contar. também. que n IP~slaçiio vigente estnbclccc uma 
:~(;<.· de n.:q•.ii~.; .:1~ r_,;t:·:-~ t!l~t.. p .. · ,-::u::t;·.::' ,~(·h-.:;.:-c-;·~: .:_;~~:-.i.··· t·•Jr::l 

Administração Públic<t, dentre esses, é indispensável que não e·stcjam em 
débito com as contribuições para o INSS c para o FGTS, assim como que não 
estejam com inadimplentes com prestações de contas de convênios anteriores. 
Assim. de maneira alguma poderia o projeto de lei vir impor que o Poder 
Executivo celebre convênio com entidade já definida, sem que se avalie se a 
mesma atenderia ou não aos requisitos legais para tal desiderato. 

O convênio é uma modalidade de ajuste administrativo que 
possui peculiaridades próprias: No dizer de Ronny Charles, "o Convênio é um 

ocorri o aju,tod~ por pessoas administrativos entre. si. ~u entre elas e 

. particulares, 'despidas de intere~se lucrativo ou pretensão de vantagem 
·'econâmica, objetivando o realização de um fim de interesse público. 

:;tH",tVCJ ,r} 1 s:" ... rt!' i '2h . , . .... 
Diféren~elnente dos contratos, onde as partes possuem propos1tos economicos 
e lucrativos contrapostos. nos convênios o fundamental é a cooperação. a ação 

conjunta ou comum para o atendimento do interesse público" (TORRES. Ronny 

Charles Lopes de. Leis de Licitações Públicas Comentadas, 3" Ed. Juspodivm, 

Salvador-BA, 2010. p. 407). · 

Observando o teor do Projeto de Lei n° 0041/20 11-AL é fácil 
abstrair que a celebração do convênio nos moldes propostos na iniciativa 
parlruncntar afigura-se contrãria ao interesse público, eis que não trarã 
nenhum beneficio para a coletividade, jã que apenas trata de patrocínio 
indireto do campeonato profissional de clubes da chamada primeira divisão 
'.::O[i.< ~~...-....:-. .. ~ .. <~ ch .. H• coL..::..; d·) ::~.-... d:.l, A tranbfu~;lu;·~ ~~·~· .-c::-u:·so:; pub1icr::; i\;:;·;1 

a Federação Amapaensc de Futebol, na pratica, se destinana a comprar a 
bilheteria dos jogos do campeonato, para que assim eventuais contribuintes 
que se interessem em assisâr aos eventos, troquem cupons fiscais por 
ingressos. Ausente, portanto, o interesse público, sendo o veto total do Projeto 
de Lei a medida que se impõe para impedir que norma de tal natureza, eivada 
de vício; ingresse no ordenamento jurídico do Estado. 

Por seu turno, observa-se que o conteúdo do artigo 2° do Projeto 
de Lei, também. contém uma incompatibilidade com a legislação que frata das 
normas gerais para a celebração de convÇnios pela Administração Pública, 
pois prevê que a apresentação do Plano de Trabalho pela entidade beneficiãria 
se da:rã no ato da assinatura do Convênio, quando a Lei de regência exige que 
a apresentação deva anteceder a celebração do pacto, conforme se extraí da 
redação da Art. 116, § 1 •, da Lei no 8.666/ 1993, a seguir transcrito: 

disposições desta Lei; no que 

acordos, ajustes e outros 

celebrados por órgãos e 

"Art. 116. Aplicam-se as 
couber, o os convênios, 

instrumentos congêneres 
entidades da Administração. 
§ 1°. A celebração de convênio. acordo ou ajuste oelos 

órgãos ou entidades da Administração Público depende de 
prévia aprovação do competente plano de trabalho 
proposto pela organização interessado, o qual deverá 
conter. no mínimo, as seguintes informações:(grifo nosso) 

································································ 
Não fosse isso, verifica-se, ainda, que a redação· do Projeto de Lei 

apresenta-se confusa, pois a numeração dos artigos não obedece a numeração. 
ordinal cronológica, um3. vez que do artigo 3" já passa para o 5°, e, com mais 
r:.w.{w t~::Tl;1 se f'\·idcnlc cpw n;1n h{t outrn deci::::1o f! c;.er lorr.ada scnRo o vPto 

totnl. 

De outra banda, conforme jã mencionado alhures, há que se 
considerar, também, que corno o legislador estadual não indicou a fonte de 
recursos para supor~ar os novos encargos que ad~iriam com a implementação 
da ação pública pre•~sta no projeto de lei sub análise, não haveria outra 
alternativa, senão o remanejamento de recursos de outros - setores, 
sacrificando. assim, o plano de governo previsto para a gestão governamental. 

. . ~ 

, É de conhecimento público que o Estado do Amapã, não está 
desatento ou indiferente aos problemas ligados à ãrea de esporte e lazer, tanto 
a!:>:::.iltl 4u..: IW.:').i.Hú C:OUl as Ji~l:i~aç{;~~. lH\,'t;U;ICHlÓ.Í'Ül~"~ di\'t.~l": .• :l:; :1ÇÓt:B l~C:;;..:.;r: !-lCt')'·~ 
já estão sendo viabilizadas pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer. 
assim como tantas outras estão programadas para serem realizadas no ainda 
no decorrer do presente exercido, beneficiando mais diretamente o desporto 
escolar e os esportes amadores. 
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Inviável, portanto, o projeto de lei, pois o seu conteüdo integral 
refere-se a atribuições .ti picas do Poder Executivo, que dizem respeito a 
luncionamento da administração estadual, razão pela qual não há outro 
caminho senão o seu velo integral, conforme jã demonstrado. 

Por estas razões, veto totalmente o Projeto de Lei mencionado, 
para o qual peço a acolliida de Vossa Excelência e dos demais Deputados que 
honram essa Assembleia Legislativ.a do Estado. 

D.ECRETOS 
DECRETO N° 2631 DE 20 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTAI>O. 1>0 AMAPIÍ, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, .c/c a Lei n• 0629, de 01 de novembro de 2001, e tendo em vista o 
contido no Ofkio n• 002086-GAB/SEC/SETRAP, -

RESOLVE: 

Nomear Rui Bacelar do Carmo, ocupante do cargo de Agente 
· Administrativo, Classe S, Padrão lll, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex

Território Federal do Amapá, ·para exercer a função comissionada de Secretário 
Administrativo/DAA, Código CDI-1, da Secretaria de Estado de Transportes. 

Macapá, 20 de maio de 2011 

do~~ 
éÁRLOsj Govern~ cAez(j'BE'_ 

E.E. JESUS DE NAZARÉ Ada Renata Sarges Pontes 
---·-···--

Ct::'ITRO De: ES'i'LIDOõ: 
SUPLI':TIVOS PROFV Eliana Ayres da Silva Diretor 
PAULO MELO 
E. E. PROF• MARJA DE Andréá Cristina Pereira do Diretor NAZARÉ PEREIRA CDI-3 
VASCONCELOS Vale Adjunto 

E.E. BASE AEREA Jucinete Abreu dos Santos Diretor CDI-3 
E. E. PROF" ANTONIO Maria de Fátima Oliveira de Secretário MESSIAS GONÇALVES DA CDI-3 
SILVA Sousa Escolar 

Macapá, 2J de rr.aio de 2011 

DECRETO N• · 2900 DE 23 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTAI>O DO AMAPIÍ, usando das atribuições 
· que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei no 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 0872/2011-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem os 
car'gos em comissão e as funções comissionadas da Secretaria de Estado da 

Educação, a contar de 16 de maio de 2011: 

ESCOLA SERVIDOR CARGO cóo'. 
CENTRO CULTURAL FR4.NCO 

Álvaro Braga Diretor CDS-2 AMAPAEI'\SE 
Aidê Maria Favacho Vilas 

E. E. BARÃO DO RJO BRANCO Lobo ·Agente Administrati· Diretor 
CDI-3 

,.o, Classe D. PaclriiO Xll. Adjunto 
'''til ,, ,;,., ~..;.,.c.,. ... .., DECRETO N." 2899 DE ?3 DE MAIO DE 2011 Llau.J.o. EstaJ.u 

~' 

' c. 

..... ~,.. n r1;..*'ll•r"11"\ _ ... _.._,..o 

O GOVERNADOR 1>0 ESTAI>O DO AMAPIÍ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo àrt. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n° !.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista 'll contido 
no Ofício n• 0872/2011-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

E.E. PROSPERJDADE 

E. E. PROF" RAIMUNDA 
VIRGOLINO 

An ônia' do Socorro 
Nascimento de Araújo · Secretário 

CDI-2 
Professor, Classe D, Nível Escolar 
104, uadro: éx-TFA 
Mcrcelus Cleia da Silva 

Buraslan • Professor; Class.e Diretor 
CDI-3 

C, Padrão Jll, Quadro: Adjunto 

Estado 
Lindomar Lopes de Amújo -

Secretário 
E.E. PADRE ÃNGELO BIRAGHl Professor, Classe C, Padrão Escolar 

Exonerar os· servidores abaixo . relacionados dos cargos em 
comissiio e das funções comissionadas da Secretaria de Estado da Educação, 

13. uadro: Estado 

Nilma Maria Castilho 

a contar de 16 de maio de 2011: · E. F.. MANOEL PEREIRA Barbosa • Professor, Classe S,ecretário .I CDI _ 2 

ESCOLA SERVIDOR 

CENTRO CULTUKAL 
Josiano: da Silva Ferreira FRANCO AMAPAENSE 

E.E. PROSPERIDADE Geise Feiene Nascimento 

E.E. MANOEL PEREIRA 
Marjorie Bezerra de Sousa HERCULANO 

-

ESTADO DO AMAPÁ 
DIARIO OFICIAL 

Fábio da Silva Fonseca 
Diretor · 

Eurivaldo José Pantoja Soeiro 
Chefe da Divisão Administrativa 

Leila Lima de Almeida 
Chefe da Divisão de Comercialização 
Raimundo Na1.aré Tavares Ferreira 

Chefe da Divisão Industrial 
Membro da ABIO- Associação Brasileira de 

Imprensa Oficiais 
Sede: Av: Aurino Borges de Oliveira, 103 

Bairro São Lázaro Macapá-AP 
CEP: 68.908-470 

Fones: (96) 3212-2136 - 3212-2137 
3212-2138 Fone Fax: (96) 3212-2135. 

.. 

I HERCULANO A, Padrão 7, Quadro: lo:scolar 

Estado CARGO CÓD. 

Diretor CDS-2 CF:NTRO DE ESTUDOS Marco Roberto da Silva 
SUPLETIVOS PROF" PAULO Diretor CDS-1 

Pantoja MELO Secretário 
CD!-2 

Escolar Maria de Nczaré Sales 

Secretário 
Escolar - CDI-2 

E. E. BASE AEREA Sucupira Monteiro - Diretor 
Professor, Classe A, Padrão 

CDI-3 

L-----·---.. - _____ ,_QI. Quadro: Estario 
I ' , -~ 
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Página E.xclusiva ............................................... R$ 430,00 
Proclama de Casamento ................................... :. R$ 50,00 

Ao DIO reserva-se o direito de recusar a 
publicaçãó de matérias apresentadas em 

desacordo com suas normas. 

Acesso ao Diário: www.sead.ap.gov.br 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às 12:00 horas 
DAS 14:30 às 18:00 horas 

ó~-" 
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'Miraselva de Oliveira 
E.E. ANTÓNIO CORDEIRO Santos - Agente Diretor 

CDI-3 
PONTES Administrativo, Classe S, Adjunto 

Pa~rão 111. Quadro: ex-TFA 
Clara Maria Silvo dos 

E. E. PROF" ANTêÍN!O MES, Passos Soares -.Agente de Secretário 
CDI-3 

SIAS GONÇALVES DA SILVA Portaria, ClasseS, Padrão Escolar 
lll, Quadro: ex-TFA 

DECRETO N" 2901 DE 23 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNAOOR DO ESTAOO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que uie são conferidas pelo art. 119, inciso XXII. da-Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0638, de.l4 de dezembro de·2001, e tendo em vista o 
ccmtido.no Ofício n• 0997/2011-GAB/SEAD, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Júlio Nunes da Costa da função com·issiona
da de Responsável pelas Atividades de Material/DIO, Grupo li, Códi90 CDI-2, 
da Secretaria de Estado da Administração. 

Macapá, 23 de maio de 2011 

~41~ f -"'GovernCJJ~r: 

DECRETO N" 2902 [)E 23 DE MAIO DE . 2011 
~ ""' ·. :;"' r~;: 

O GOVERNAOOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usa:ndo das atribuições 
que lhe. são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado dó 
Amapá, cfc a Lei n• 0638, de 14 de dezembro de 2001, e tendo em VISta ·O 

contido no Ofício n° 0997 /2011-GAB/SEAD. 

R E S. O L V E: 

Nomear Orlando Silva dos Santos, ocupante do cargo de' Agente 
.Administrativo, Classe S, Padrão u;, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex
Territõrio Federal. do Amapá; para exercer a função . comissionada de 
.Responsável pelas Atividades de MaterialfDIO, Grupo 11, Código CDI-2, da 
Secretaria de Estado da Administração. 

Macapá, 23 de maio de 2011 

DECRETO N° 2903 DE 23 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII. da Constituição do Esta_do do 
Amapá, 'c/c a Lei n" 0638, de 14 de dezembro de 2001, e tendo em '~sta o 
contido no Ofício n• 094212011-GAB/SEAD, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Wagner Sidney Palheta Marques da função 
comissionada· de Responsável pelas Atividades de Controle de Concessão de 
Progressão Funcional/DRH, Grupo Il, Código CDI-2, da Secretaria de Estado 
da Administração. 

Macapci, 23 de maio de 2011 

DECRETO N" 2904 DE 23 DE MAIO DE 2011 

·o GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXI!, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0638, de 14 de dezembro de ·2001, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 09421,2011-GAB/SEAI>. 

RESOLVE: 

Nomear C~lia Maria Leal da Costa, ocupante do cargo de Técnico 
em Informática, Classe. 3", Padrão V, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de :Responsável 
pelas Atividades de Controle d~ Concessão de Progressão Fundonal/DRH, 
Grupo Il, Código CDI-2, da S~cretaria de Estado da Administração. 

Macapá, 23 de moia de 2011 

DECRETO N" 2905 DE 23 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO ·AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n" 0417; de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 
no Ofício n° 1300/2011-SESA, , 

RESOLVE: 

Exonerar Andréia Cristiane Pereira de Lima do cargo em comis
são de Chefe da Divisão de Contabilidade. e Finanças/CAG, Código CDS-2, da 
Secretaria de Estado da Saúde. •. . 

Macapó, 23 de maio de 2011 

./'~···/~ 
~AMILOV ~C0JBE . 
cARLOY Gover~:r; :my~ _ 

DECRETO N" 2906 DE 23 · DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
qu~ lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 

. Amapá, c f c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 1300/2011-SESA, -

RESOLVE: 

Nomear Kelisângela Melo da Silva para exercer o cargo em comis
são de Chefe daDi,isão de Contabilidade c Finanças/CAG, Código CDS-2, da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Macapá, 23 de maio de 2011 

DECRETO-N° 290.7 DE 23 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNAOOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usandÓ das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art: 119, inciso XXII, d·a Constituição do Estado do 
Amapá, c/ c o art. 46, da ·Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo coni o 
Decreto n• 0672, de 24/01/11, e tendo em vista o contido no .Ofício n• 
1300/2011-SESA, 

RESOLVE: 

Exonerar Kelisângela Melo da Silva do cargo em comtssao de 
Gerente de Operações Administrativas do Projeto "Operocionalização do Fundo 
Estadual de Saúde", Código CDS-2, da Secrétaria de Estado da Saúde. 
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DECRETO W 2908 DE 23 bE MAIO bE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADÓ DO ÁMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da ConstittJição do Estado do 
Amapa, c/c a Lei no·o629, de OI de novembro de 2001, _e tendo em v1sta o 

contido no Ofício n• 002202-GAB/SEC/SETRAP, 

RESOLVE: 

Nomear Morlus Chavu Quintas, ocupante d~ cargo de Técnic~ em 
lnf trutura ·Classe 3•, Padrão I, pertencente- ao Quadro de Pessoal CIVIl do 
Es~:~~ do Am~pá, para exercer a função comissionada de ~e~ponsável pelas 
Atividades de Controle de Produção/DEPI, Grupo 1!, Cód1go CDI-2, da 
Secretaria de Estado de Transportes. 

Macapá, 23 de maio de 2011 

2909 bE 23 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapa, c/c a Lei n" 1.409, de 24 de novembro de 2009, e tendo em VlStn o 

_:o~tido no Ofício _n• ~P-%~.ú~AB/~IAC,' •c'.,' \ 'l! -~ ..... I r,<- - '- ': 

REsOLVE-: 

. Exonerar Lincool Vanaldo Cantulíria Bonfim do ·cargo em comissão 
de Chefe de U~idade/Unidades Administrativas/Coordenadorias de Unidades 
de Atendimento da Capital, Código CDS-1, do Sistema Integrado de Atendi
mento ao Cidadão, a contar de 17 de maio .de 2011. 

Macapá, 23 de maio de 2011 

DECRETO W 2910 DE 23 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTACO Do AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. li CJ, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Ainapã, cfc a Lei n• 1.409, de 24 de novembro de 2009, e tendo em vista o 
contido no Ofício n~ 600/2011-GAB/SIAC, 

RESOLVE: 

Nomear Norly Gonçolvu dos Santos para exercer o cargo em 
comissão de Chefe de .Unidade/Unidades Administrativas/Coordenadorias de 
Unidades de Atendimento da Capital, Código CDS-1, do Sistema Integrado de 
Atendimento ao Cidadão, a contar de 17 de maio de 2011. 

Macapá, 23 de maio de 2011 

O GOVERNADOR DO E.!>TADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que Ihe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei no 1.409, de 24 de novembro de 2009, e tendo em-vista o 
contido no Ofício n• 600/2011-GAB/SIAC, 

RESOLVE: 

Nomear Lincool Vanaldo CantUária Bonfim para exercer o cargo em 
com1ssao de Gi:rentefNúcleo de Monitoramento, Controle e Avaliação/ 
Coordenadorias de Unidades de Atendimento do Interior, Código' CDS-2, do 
Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão, a contar de 17 de maio de 
2011. 

Múcupó, 2:.1 de - maio cie 2011 

DECRETO N° 2912- DE 23 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são cgnferidas pelo art. 119, inciso XXIJ, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei no 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n" 4275, de 14 de setembro de 2005, e tendo em vista o contido no 
ofício n• 202/11-GAB/SEDEL, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, os servidores abaixo relacionados dos cargos 
em comissão da Secretaria de Estado do Desporto e. Lazer: 

SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO I cÓDIGO 

Gerente de Unidade de. Execução/ I 
André do Silva Lopes Núcleo de Esporte Educacional/! CDS-1 

Coordenadoria de Formacão Esnortiva i 
- Assessor de Desenvolvimento lnstitu; I 

. A~n f_rj~k d~ Queiro::;.Munl;z cional/llsse~soda de Des('nvolvimcnto CDS-2 
' -: Ll~L;lllciund.i 

I Leonel Santos Marti_ns 
Gerente de Unidade de Execução~~ 
Nüclco de Esporte Educacional/ . CDS-1 
Coordenadoria de Formação Esportiva 

Macapá, 23 de maio de 2011 

DECRETO N" 2913 DE 23 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO Co AMAPÁ, usando das atribuições 
- que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 

Amapá, cfc a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n° 4275, de 14 de setembro de 2005, c tendo em vista o contido no 
Ofício n• 202/11-GAB/SEDEL,. 

RESOLVE: 

Nomear os servidores abai..:o -relacionados para exercerem os 
cargos em comissão da Secretaria d~ Estado do Desporto e Lazer: 

SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO lcÓOIGO 

Gerente de Unidade de Execução/' 
Cassio Souza fori_ás . Nücleo de Esporte _Educacional/ I CDS-1 

Coordenadoria de Formacão Esoortiva 

Ubiratan Silva do Espírito Gerente de Unidade de ,Execução/ I CDS- 1 
SnntoJ$ Nücleo de Esporte Educacional/ -

~~~~~~~~~a-~~~t~ F~rr~iro 
c~~·.·rclena<.:.n,·it: ~if· Fc,rn~;Jt;fl.o ·F~por;n·•: 

Assessor ·dê-besein:tifViment'ci'i.n;itiru~r - ·-
dona!/ Assessoria de Desenvolvimento CDS-2 
Institucional .· 

Macapá, 23 de maio de 2011 

~~~! ~~ J Govercldor~r. . 

DECRETO N" 2914 DE. 23 DE . MAIO ce 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, C/c a Lei n• · 1.453, de 11 de fevereiro de 2010, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• '1171/2011-GAB/OETRAN~AP. · 
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' 

RESOLVE: 

Exonerar os servidores abaixo relacionados dos cargos em 
comissãÓ e das funções comissionadas do Departamento Estadual de Trânsito: 

SERVIDOR 

Eloiso do Silvo Nery 

CARGO/FUNÇÃO 

Responsável por Atividade Nível 
lU/Unidade de Condutores/ 
Circunscrição Regional de 
Te·'::''''.- C!RETRYI 

CÓDIGO 

FGI-3 

· Chefe cie üniciad.;/P~;lõ Je 1 FGS-I. 
I J'uliono Marques da Costa Silva Atendimento 

------~7As~s~es~so~r~T~e·c~m~·co~N~i-ve~ll~/-----+--~ 
i Roger Cesor de Melo Mirando Assessoria de Desenvolvimento ; FGS-1 
L------------_j~In~s:!!t~it~uc=Cl~·o:!:n~al;c_ ________ [__ ____ : 

Macapá, 23 de maib de 2011 

2915 DE 23 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR CO ESTADO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.453, de 11 de fevereiro de 2010, e tendo em vista o 
contido no Ofíéio n• 1171/2011-GAB/DETRAN-AP, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, o SD PM Alexandre Morcondys Ribeiro 
Partilho, da função comissionada de Responsável por Atividade Nível' 1!1/ 
Unidade de Condutores/Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN, 
Código FGI-3, do Departamento Estadual de Trânsito. 

Mocopá, 23 de maio de 2011 

/7 if~ /} /~ 
~AMILO/~~Zf 
:ARl-Orc Gave;t'a!:,. CAP,IU.BE 

DECRETO N° 2916 C>E 23 DE . MAIO. DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 1.453, de 11 de fevereiro de 20 lO, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 1171/2011-GAB/DETRAN-AP, 

RESOLVE: 

Nomear' os servidores abaixo relacionados para exercerem os 
cargos em comissão e as funções comissionadas do Departamento Estadual de 
Trânsito: 

'cARGO/FUNÇÃO 

Assessor Técnico Nível 1/ 

----, 
CÓDIGO· 

i Juliana Marques do Costa Silvo Assessoria de Desenvolvimento FGS-1 

~----------------t~'n~stituCI~·o-:'n"'al':'---...,-,,..-,-,,.......,-~~-+----1 

I
' Agripino Pantojo da Silvo - · f<n;p,;:,,;,vc-1 ror !\til'idac1'. ~:,\ d 

. Datilõgrafo, Classes, Padrão III, I !li/Unidade de Condutores/ . J:j 
Circunscrição Regional de FGI-3 

.Quadro: ex-TFA 
~----------------------~~~Tr~ân~s~ito~-~C~!R~E~T~RA~N 

Mocopá, 23 de maio de 2011 

DECRE'(O N" 2917 DE 23 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR CO ESTADO DO AM.AJ'Á, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso }Q(IJ, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido .no Processo - Protocolo Geroi/SESA n• 

2010/21324, 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora Silvano Rodrigues da Silva, ocupante do 
cargo de Provimento Efetivo de Enfermeiro, Classe 2•, Padrão V, Grupo Saúde, 
Cadastro n" 332267. lotada na Secretaria de Estado da Saúde- Hospital da 
Criança e do Adolescente - SESA, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, a frequentar o curso de Doutorado em Educação na Univer
sidade Federal de UberlândiajMG, no período de janeiro de 4011 a janeiro de 
2013. . 

~-

Macapá, 23 de maio de 2011 

Dê-se ci~ncia. Cumpra-se. Publique-se. ART. 2". REVOGAM..SE as disposições 
em contr1ujo. 

-----------------------------------
----------------- --- -·-

Procuradoria Geral do Estado 

PORTARIA 
N° 08712011-PGE 

O PROCURADOR GERAL DO I:STADO 
DO AMAPÁ. no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo artigo 28, .incisos 1 e IX da Lei 
Complementar n°. 0006 de 18 de agosto de 1994, 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento da servidora 
SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 
Procuradora do Estado Corregedora Geral, d~ 
sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade 
de Brasília/DF, para representar o Estado em 
reunião no Departamento de Aviação Civil, no dia 
18 de maio de 2011. 

Gabinete do Procurador Geral; Macapá-Ap, 17 de 

maio~2011. 

(\, . 
! ' I . ~~ -; :~ 
.... .Gé10~L"v s GUElRA J..., ... .,G "'F~, 

(Polícia Técnlco-Cientifica ) 
Odair Pereira Monteiro 

PORTARIA 
N. 053/2011/POLJTEC. 

. O DIRETOR PRESIDENTE DA POLICIA 
TÉCNICO CIENTIFICA, no uso das atribuições que 
lhe confere o Art. 23 da Lei Estadual n• 0338 de 18 
de abril de 1~97, e Decreto n• 085 ae 03 de janeiro de 
2011, tendo em vista o Memo n• 026/12011-
DC/POLITEC. 

RESOLVE: . 
· Art.1•. HOMOLOGAR o deslocamento do 

servidor, CESAR AUGUSTO QUEIROZ 
NASCIMENTO, Perito Criminal, que se deslocou da 
sede de suas atividades Maeapá até o Ramal do 
Camalpi e Rio Preto, localidade de Recreio, no 
período de 15 à 16/0412001, para fazer Perieia de 
Crime Ambiental. · 

\ : ~.Maeap~P,.19 de 'V'~!o de~11_ . 
. v~.l~~~~~\)J 

· Diretor Presldente/POLITE~-

(Policia Militar 

Cel. PM. Pedro Paulo da Silva Resende 

t;XTR.\TO llO ('O:'<TR-\TO ';"00112011-I'"AI' . 

1:\STKI "t:YIOS f: P~RTF.S: () Fsrado d'' Amapa. atra><'l da 
I'Ot.ICI.~ \IIUT.~IIIJO .\ \IAP,\. '""'"f nnrralanre <a fmpr<sa 
S.\UHI.-\0 ,\LCOI.l )IRKf: & .('IA I.TIIA. f':\P.I. n" 

1 05.9MJ.I 92/00 16-U I. ~\ll11l~ l'"-~mnuada. 

Pdtl pr~.·Wlh.' inslnnncnro Público (\)nlfntu::tl ~ nu~ 

mdlhHt:s t~nnc"' dtl Dtn~lh' il:\ pô!rt~'\ i\ll fim as,.luild:t'\ 'lc um Indo u 
1-:ST,\nO no .ÜIAP.\. arrn•·<< ,la POI.ÍCI.\ \III.IT..\R no 
1-:ST.\HO 1>0 .\\1.\1'.\. """""'no C"l'-l n" 116.1123.Hf,2/IIOOI-If>. 
slluad;t 11a Run .r~n tlh' D1110:i.' n·' I ·16. B3HILl BliwL t'Eil 
hX lJ1l!·U.to. :'v1at.:ttpi\·.·\P. rejne~l"ntada nestl! ato peto S(U Comandante 
I •era\ ('I: I. P\1 PffJRO 1'~1.:[() DA ~I L V.'\ REZE)\Df. bra;olc~ro. 
.:a-.iltltl C I'J.. Y' JU(,,.n0.272-J.t. RG<: n" 17-1979. remlcn1c c 
JtlllH(Jli<adt' llil ,\v~uida Hcnltc:' !\1,,ntetro dn Sih·a. n" 27.'!1 Baim\· 
:-:"'" I h.11 t1(1ntc. Ct:P (1~ 'WlJ-000. \la..:apa-AP. U\'1<1'>1111~ 
tll'lhHl\lll,lj-f:t ( '( J:,.I"RA lA\ li: ... Jt: lHHI"t' lildv. :.1 l·.lllflll'~a 

S-\L0\1.-\0 .-\L('Ult \llll!t: & ('J,.\ Llll.~. C'\P.J: 
0!'.98l.l'J2i0UH•-OI. Cl)nl scd~ na :\vcnida Padre Julio \-lmi:t 
l.omh<tcrd. 11'' 2143. D.urru Sama Rita. rçprc:-.cm;uia nc~t.: <Ih' pd~1 

Snt. IT.\.\I.\111'-.\ \t\IUA Sl.\IÕt;S AL('(ILtlliiE. brasckiro. 
para.,·n:-.l' l"ítsildd. em rl'!!tllh' dl· ..:nlllunholtl d .. · uniH'T'i:ll dt: hl.'ll" ( Pl: 
n:. 512.1~9.8~2-15. j((; n" JIJ.~-U-S[(;J".i''I.-\P. rc!iid~;lh: ~ 
d('Olit:iliadu na :\\enida V:'scw1dc d..: Suuz<.l fr<tnco. 11"' li H . .'\pw 
l.lOI. Oi!.irw dll rh:dulu. Bd~m Ponâ. dllfti\Uil1C d!.!llOillml\t.l(l 

(Oi\ I KA 1.-\.llO. rcsoh·cm de comum .acordo~ ml melhor forma de 
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Maca ·á, 23.05.2011 

thrl.:'il'' ~o.'l.:! .. :br~u •.l pr~:. ... ·nh: l ( J' I ~..\Tt l illl'lllanl~ a..;· t.:latbttLl' ·1.!' 

..:.•n.~· .,.:'!!.!" .1 ,,:~uu 

n .. \!'Sl.l.-\ Plll\lt:ll(.\ UO H \11.-\.\'lf.'iTO l.f.k\1.: 

1· ''l' l, ·ntt<lh • ~ fumadn .::nn :·t:nd;un~Jih • legal l1t1 
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~'r .. ~;'\o• :1' il[•' :;1: 1-CI'I ,p\·l'•Y. ll\•.; l1.'1llll'< dl' Pn•.:t';;..;,, IY 

;..:.t·l••l ~·Jrltt!!t•.Jl· !}til· P\-: \1' c :kt~l.l:-.l;:gJ,Iaçú~-. .tplil.':l\\!is :J 
l'lílh.' lil 

< L\ l Sl I \ Sf I a \li\ 00 Oll.lt:TO llO CO\TIUTO: 

d p:n .. 'llll' 1 ·,qllf,il,, 1<..:111 p111 ohj~.:h• .-\()1"1~1( .\0 1>1: 
1'\1:1 '1.\.TI('O. p;Jr;t m-..:mk1 a n..:l.·~o·'i~tdndl.' d:t 1\•li:ta \hhtm u~~ 
i·,u~lo dt• .\1n~1pa. , .. ,n1:mn.: •. ~Spt:..:iticnç·.i..:..; ~ 411o'l1HidaLlt\ cnn:'Utllh!~ 
n,, :\ '\E\0 qw.: nl.h:gra t':'\1.." lt~Jll.raltl 

. O. \tSl'L\ Hltn:ut.\ LI.-\ LIOTA(\0 F. IJO I'Rf.ÇO: 

·\.., t.k,r~.·,a· t!~.;p;-r..:ll!l'~ ,k·.:.: ('oJrllrat•.r t.'t•rr.:t:·h, !l\ll 

..:nnliJ .. k· H'l. (1\IIJ 'altlr~·/.:r ,,b d..:sp~,a n'' .'~.~·1\:.:11. l'lt>).!lillll<l \k 
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(Policia Civil ) 
Tito Guimarães Neto 

PORTARIA N° 0200/2011 

O DaEGADO GERAL DE POÚOA CIVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe ~o Conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 - SEJUSP • AP e, tendo em vista o documento 
Memorando no 537/11 · DPI. 

RESOLVE: 

I · Al!TORIZAR o deslocamento dos servidores MARIA 
DILAIR GAMA RUELO, DIANA GOMES MACEDO, RODOLFO 
CAMPOS DE FREITAS e EDMUNDO PONTES DA COSTA, ( 
Agentes de POlicia ) , para viajarem da sede de suas atividades 
Macapá·AP, atl! os Municípios de Porto Grande, Ta~rugalzinho, 
Pracuuba e Oiapoque, ' de 16 a 25/05/2011, em 
miss~o policial. 

PORTARIA NO 0201/2011 

O DELEGADO GERAL DE POÚCIA CIVIL DO AMAPÁ, 110 

uso das atribuições que lhe silo conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 • SEJUSP • AP e, tendo em vista o docum!!!lto 
Memorando no 535/11 • DPI. 

RESOLVE: 

I · HOMOLOGAR o deslocamento dos servidores 
JORGE LUIZ CARDOSO COSTA ( Escrivão de Polícia ), JOSÉ LUIZ 
NUNES MARQUES ( Oficial de Policia ), IGOR REINALDO DE 
FARIAS DO NASCIMENTO e RAMON DA SILVA CHAGAS, ( 
Agentes de Polida ) , para -~iajar a sede de suas a~vidades 
Macapá·AP, até o Município Oiapoq e, no período de 10 
24/05/2011, em missão pq · ial. 

2-Deaco ocomo 
Lei n° 0066, de 03 alo 93, autorizo o 
diaria(s). / 

bril 02 e 
(quinze) 

PORTARIA N° 0202/2011 

O DELEGADO GERAL DE POÚCJA CIVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria {N) 
004/2000 • SEJUSP . AP e, tendo em vista o documento 
Memorando n• 539/11 • DPI. 

RESOLVE: 

1 • HOMOLOGAR o deslocamento do servidor 
RODOLFO CAMPOS DE FREITAS, ( Agente de Polida ) , 
que viajou -da sede de suas atividades Macapá·AP, até os 
Municípios de Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Serra do 
Navio, Ferreira Gomes, Tartaru · Pracuuba, Amapá 
Calçoene, no período de 06 a 05/2011, em missao policia 

2 - De acor com o 
Le1 no 0066, de 03 aio 93, autorizo o 
diária(s). 

PORTARIA NO 0203 /2011 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA OVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 • SEJUSP • AP e, tendo em vista o documento 
Memorando no 067/11· DTE. 

RESOLVE: 

1 • AlJTORIZAR o deslocamento do ser.ridor ANTONIO 
UBERLANDIO DE AZEVEDO GOMES, ( Delegado Titular da DTE ) 

~ , para viajar õa sede de suas atividades Macapá·AP, até a 
' cidade de BraSI1ia/DF, no. período' d a 7/05/2011, para 

participar do curso de Sistemas amando d Jnddentes. , 

'ETO 
Delegado Geral de Civil do Amapá 

PORTARIA N° 0204/2011 

O DELEGAOO GERAL DE POÚCIA CIVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria {N) 
004/2000 • SEJUSP • AP e, tendo em vista o documento 
Memorando no 059/11 · CPL/DGPC. 

RESOLVE': 

1 · Al!TORIZAR o deslocamen_to dos servidores 
CLEONICE SILVA DE UMA ( Presidente da CPL/DGPC ) e 
ERON!AS TORRINHA DA SILVA, ( Agente de Policia ) , 
para viajarem da sede de suas atividades Macapa·AP, até a 
cidade de Belém/PA, no o 25 a 29/05/2011, para 
participar do Curso Pr Presencial Eletrônico, ind4indo a 
defesa do pregoeiro ante o TCU. 

Lei no 0066, 
diária(s). 

/ 1492, de 04 Abril_92e . 
saque de OS (~co ) 

/,/' 

PORTARIA N.• 020512011- DGI'C 

O DELEGADO GERAL DE POLICIA CIVIL, TITO 
GUIMARÃES NETO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n• 0041200Q.SEJUSP, e lendo em 
vista o documento Memorando n• 053912011 - GAS/OGPC, 

RESOLVE· 

NOMEAR servidores para comissão de Instrução 
de Processo Administrativo de Ajuste de Contas. referente 
aos serviços de manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento de peças na !rala de veiculas da DGPC: 

N"éie 
Ordem 

01 

02 

03 



Maca á, 23.05.2011 

/

. Registre-se .. Publi 

. Maca pá, 16 d 

TITO GUJM 
Delegado Ge 

PORTA R I A N° 0206/2011 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/00 - SEJUSP, e tendo em vista o documento Memo n° 
554/11 • DPJ. . 

RESOLVE: 

RELOTAR, por interesse da Administração, o servidor 
ALC!MAR FLEXA DA COSTA FILHO, Guarda de Presídio, Oasse 
"Especial", Padrão "••··, ~~ 9u.aa~cr_ .. eessoal do ex-Território 
desta Capital, para o Munoctpt~ Vitó•;> do Jan, a conta e 
10.05.2011. . 

JUSTIFICAnYA: Conforme o teor da ortaria no 
942/2005-SEAD, ~&-16/08/2005. 

!
-~-se, Publtque-se e Dê- tência. 

á·AP., 16 de 1a10 

TTTOG. -
De':gad _ er I Fe 

PORTARIA NO 0207/2011 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA OVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pera Portaria (N) 
004/00 • SEJUSP, e tendo em vista o documento Memo n° 
564/11 - DPI. . 

RESOLVE: 

RELOTAR, por interesse da Administração, a servidora 
JOELMA DE MORAIS SANTOS, Oficlala de POlícia, Classe "2°", 
Padrão "!', do Quadro de Pes · Estado, do Município de 
Pedra Branca do Amapa ·, para est Capital, a contar de 
13.05.2011. 

. . RESULTADO DA UCITAÇÃO 
PREGÃO tr 00212011-0GPC 

OBJETO: Contração de empresa 
· especializada, para prestação dos serviços de 

reserva, emissão, marcação/remarcação e 
fornecimento de passagens aéreas, em 
viagens a serviço e eventos específicos, para 
Delegados, servidores do quadro permanente 
e requisitados/comissionados,. bem como aos 
colaboradores eventuais da. Delegacia Geral 
de Policia Civil. · 

1" CLASSIFICADA: FRANQUES & MELO LTDA 
- ME (INABILITADA). 
PERCENTUAL DE DESCONTO: 100".4 (CEM 
POR CENTO). 

2" CLASSIFICADA: VIDA - AGENCIA DE 
VIAGENS E TURISMO LTDA ME. 
(VENCEDORA) 
CNPJ: 07.783.03410001-49 
PERCENTUAL DE DESCONTO: 93,00% 
(noventa e três por cento). 

2" CLASSIFICADA: NUNES & CIA LTDA- ME .. 
CNPJ: 08.938.198/0001-60. 
PERCENTUAL DE DESCONTO:. 6,00"k (SEIS 
POR CENTO) 

Ma'' 1 ~P. 18 de. lmaio de 2011. · 
• li{irw".A \.A U.lf'l 

olíTéé.Silv~ ae 4ma · 
. • regoelra/DGPC - · . 
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I - Para o cargo de técnico de nível superior, Secretarias de Estado o profissional deverá ter formação em área 

i
iiiiiiiiiiiiiiiii. com atribuições e competências concorrentes 

relacionadas à gestão de pessoas, com 
_ experiência comprovada e que possua: 

. (Administração 

Sebastião Cristovam F. Magalhães (interino 

,ORTARIA N° ÜO<g'} /2011-SEAD/GEA 

O Secretário de Estado da !.dministração, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 69 do Decreto n• 0148 de 23 de 
janeiro de 1998, e competências delegadas 
pelo Decreto Estadual n• 1.497 de 16 de 

·outubro de 1992, e 

Considerando a existência no ordenamento 
jurídico estadual, da Lei no 1.536 de 
07/04/2011 que dispõe sobre a contratação 
temporária de pessoal, e da edição da 
Portaria n• 066-SEAD/GEA, de 12/04/2011, 
publicada. no Diário Oficial do Estado ,,~ 

4. 960, a quGI regulomenta os procedimentos 
para a devida aplicação da Lei acima 
identificada, 

Considerando que antes de qualquer 
contratação deverá haver respectiva 
motivação, a qual apresentada- ao Chefe·r do"·· 
Poder Executivo Estadual para a devida 
autorização, conforme a real necessidade do 
órgão (art. 7" da Lei n".1.536/2011), 

Con!:iderando que esta Secretarie;~ de Estado 
do Administração - SEAD/GEA encaminhou 
justificativa para contratação temporária de 
pessoal ao Chefe do Executivo Estadual - via 
Ofício n° 1042/2011-GAB/SEAD, 
apresentando a solicitação do quantitotivo de 
35 (trinta e cinco) contratações nas funções 
Técnico de Nível Superior, Médico, 
Assistente Administrativo e Técnico em 
Informática, com a garantia de 04 (quadro) 
vagas para as gestantes remanescentes de 
contratos encerrados em 31/12/2010, e 

Considerando que o Governador do Estado no 
juízo de admissibilidade AUTORIZOU no dia 
17/05/2011 a co11trotação temporária de 
acordo '=om a justificativ'l apresentada no 
quantitativo de 31 vagas e de mais 04 
(quatro) vagas para gestantes remanesc!nte:: 

do contrato encerrado em 2010 por garantia 
constitucional, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Abrir o processo de avaliação 
curricular para contratação temporária para 
atendimento da necessidade temporária de 
excepcional interesse público no Smbito da 
Secretaria · de Estado da Administração -
SEAD/GEA. 
§ 1 o - A contratcção temporária de qu~ 

trata esta portaria, corresponde a 31 (trinta 
· c uma) VCigas para suporte _técnico e 
odministrativo com visCio generalista de 
recursos humanos. rotinas administrGtivas e 
atendimento ao público, para atendimento das 
demandas gerados nas diversas áreas de 
atuação da SE!.D/GEA. 
§ 2" - A qualificação técnica e perfil 
profissional. requeridos, deverão obedecer o 
sequinte: 

a) participação em elaboração e análise 
técnica de processo funcional, 

b) conhecimento de normas da administração 
pública e de técnicas de redação oficial, 
processual e de composição das estatísticas 
estaduais do sistema de planejamento, 

c) implantação de programas, projetos ou 
.ações na área de gestão de pessoas. e 

d) conhecimento sólido em informático. 

II- Para exercício nos funções de Médico na 
Divisão de Perícia Médica, o candidato deverá 
comprovar experiência em: 
a) perícia médica em servidores e candidatos 
ao Serviço Público Estadual, 

b) conhecimento da legislação para expedir, 
homologar e encaminhar laudos. atestados e 
parecerés da Junto Médica- às- unidades 
setoriais de pessoal. e 

,. l\ ._ I ~ f 

c) comuniccçao para prevenção de doenças 
adquiridas no exercfcio das funções laborais .. 

m Para o cargo de Assistente 
Administrativo, o candidato deverei ter 
formação de nível médio ou superior 
incompleto, conhecimento sólido em 
informática, em programas como Windows. 
Word, Excel, Power point, habilidade na rede 
mundial (internet) e correio eletrônico, com 
experiência comprovada: 

a) em atendimento ao público, manuseio em 
procedimentos administrativos, atos 
cdministrativos e comunicações 
administrativas, cadastro de pessoal e rotinas 
administrativas, e 

IV ·- Para o cargo de Técnico em Informática 
, o candidato deverá comprovar conhecimento 
de informática ou pertencer à área de 
Tecnologia élo Informação, com experiência 
comprovada: 

a) em Sistema de !.utomação ou mecanização, 
visando o cperfeiçoamento e a racionalização 
das atividades, e 

b) implantação, acompanhamento e 
manutenção dos sjstemas de informática 
existentes no Smbito do SEAD/GEA. 

§ 3• - Para a contratação de todas. as 
funções oferecidas, os candidatos deverão 
apresentar conhecimento e habilidade nas 
relações interpessoals, capacidade de 
adaptação e flexibilidade. culturc de 
qualidade, criatividade e comunicação, 
cordialidade e urbanidade. 

Art. 2• - OJ!.razo para o recebimento dos 
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currículos dos candidatos às vagas 
.. disponibilizadas pela SEAD/GEA ~erá no 

quantitativo autorizado pelo Governador, em 
caráter preliminar iniCiou no dia do 
recebimento da autorização c~cedida -

17/05/2011 -, e em caráter formal deverá 
ser protocolado . em dois dias úteis ·após a 
publicação desta· portaria no Diário Oficial do 
Estado. 

§ 1 o O quantitativo de vagas 
disponibilizadas por função de acordo com o 
artigo anterior, é de 05 (cinco) ·vagas para 
Técnico .de Nível Superior. 02 (dois) de 
Médico e 24 (vinte e quatro} vagas para 
Assistente Administrativo. 

§ 2° - Fica reservado o quantitativo de 02 
(duas) · vagas em qualquer das funções 
disponibilizadas pela SEAD aos índios e às 
pessoas portadoras de necessidades especiais 
devendo, contudo, ser preenchidas as 
condições do perfil da função ( art. 16 da Lei 
n° 1.536/2011). 

§ 3° - Os Currículos dos candidatos às vagas 
acima apresentadas devem ser protocolados 
pelos interessados no protocolo da 
SEAD/GEA, à Avenida FAB no 87, nesta 
cidade, de acordo com o prazo estabelecido 
no caput deste artigo, no · horário das 07h30 
às 12h00 'e das 14h00 às 18h00, sem 
prorrogação de data e horário. 

Art. 3 o - Fica designada a Comissão 
responsável pela análise . dos currículos 
protocolados que iniciará seus trabalhos no 
dia útil seguinte ao término do ·prazo, 
compos!a~lo Chefe de Gabinete. Diretora 

{DIÁRIO OFICIAL) 

do Departamento de Recursos Humanos, 
Diretora do Departamento de Legislação de 
Pessoal e Asséssor Jurídico da SEAD/GEA. 

§ i o -· A Comissão de Avaliação Curricular 
responsável pela seleção dos candidatos a 
serem contratados temporariamente, terá 
como presidente a Chefe de Gabinete da 
SEAD/GEA, que ao final dos trabalhos 

· aprtsentará Relatório conclusivo ao Gestor .da 
Secretaria de Estado da Administração. 

§ 2° - Os critérios de avaliação curricular 
· devem ser de acordo com o estabelecido à Lei · 
Estadual no 1.536/2011 e Portaria n• 
066/2011-SEAD/GEA e demais critérios que 

objetivem identificar a habilidade ao exercício 
das atribuições inerentes ao cargo. 

§ 3° - Os currículos protocolados pelos 
candidatos dentro da prazo estabelecido 
·nesta portaria, que não forem selecionados na 
avaliação curricular, permanecerão no 
cadastro de reserva da SEAD/GEA, por 

·período correspondente ao da vigência da Lei 
Estadual n° 1.536/2011. ' · 

Art. 4 o - Para garantir uma avaliação 
consistente, havendo necessidade além da 
avaliação curricular, a . comissão poderá 
convocar candidatos para entrevista ou até 
mesmo aplicar teste de conhecimento 
especifico à função pleiteada. 

Art. 5° - Após o recebimento do Relatóri3 
canclusiv~ que apresentará a relação dos. 
candidatos selecionados pela Comissão de 
Avaliação, _o Secretário de · Estado da 
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Administração, no uso de suas atribuições, 
homologará o resultado. publicando-o no 
Diário . Oficial do Estado - DOE e quadro de 
avisos da SEAI:>/GEA. 

§ · 1 • - Caberá à Unidade de Contratos e 
Convênios - UCC/NSP-SEAD/GEA no prazo de 
05 (cinco) dias úteis sem prorrogação, 
receber a documentação dos candidatos 
selecionados de acordo com o anexo I da 
Portaria n 066/2011, devendo ser 
disponibilizada aos candidatos, a Declaração 
do anexo II da mesma portar4G: 

§ 2• - Todos os documentos apresentados 
devem ser entregues em duas vias para serem 
certificados com os originais. 

§ 3• - O candidato selecionado que não 
apresentar a documentação completa não será 
contratado. pois não será permitida a juntada 
de documentação a posteriori do· prazo de 
entrega da mesma. ' · 

Art. 6 o - Os contratos serão listados em 
ordem alfabét1ca por cargo e o instrumento 
contratual formal deverá ser as~inado pelo 

Gestor da SEAI>, pelo Contratado (a) e por 
duas testemunhas, para que produza os 
efeitos legais. 

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação·; 

Macapá, 23 de maio de 2011. 

SEBASTIÃO C ORTES MAGALHÃES 
~.,.,. .. t' · ·de Estado da Administração. 

EDITAL N!!, 067/2011- CFSD- POLfCIA MILITAR 

CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO E AVALIAÇÃO FfSICA • 
TAAF 

1. Teste de Aptidão e Avaliado Física- TAAF 

l.l. O T AAF é de presença. obrigatória e de caráter unicamente 

eliminatório, visa avaliar a capacidade mínima do candidato 
- parãsüportar,tísica e organicamente, as exigências da 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 

suas atribuições e na qualidade de Presidente da Comissão, conforme 

disposto no Decreto nº. 2.512, de 13 de julho de 2009, publicado no 

Diário Oficial do Estado n!!. 4.536, datado de 13 de julho de 2009, e 

Considerando, Ofício n!!. 363 - NSC/PGE, de 10 de maio de 

2011, referente ao Mandado de Segurança n•. 0001394· 

38.2010.8.03.0000 -Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o qual 

concedeu a impetrant~ uma nova convocação para realização do 

TAAF. 

RESOLVE: 

Convocar a candidata abaixo relacionada, aprovada na .1ª fase 
~ 

do Concurso Público ao cargo de Soldado - Policial Militar para a 

realização do Teste de Aptidão e Avaliação Ffsica • TAA'F, em 

conformidade éom o Edital d.e Abertura do referido concurso e 

De<;reto n2. 2511, de 13 de julho de 2009, conforme cronograma de 

atendimento e demais informações descritas abaix~ 

prática de atividades físicas e demais exigências próprias da 

função policial militar. 

1.2. Será realizado no Comando da Policia Militar, no dia de 25 

de maio de 2011, com horário de início das provas as 

08h00mln, devendo o (a) candidato (a) apresentar-se com 
30 minutos de antecedência para a apresentação de laudo 

medico e Identificação pessoal. 

1.3. O (a) candidato (a) deverá comparecer com vestimenta 

apropriadá para a prática de atividade física, munido de 

atestado médico, original ou cópia autenticada em cartório, 

com data de emissão não superior a 30(trinta) dias da data 

de realizaÇão do TAAF. 

a) O. atestado médico deverá ser emitido constando, 

expressamente, que o candidato está apto a realizar as 

atividades físicas especificadas neste Decreto.' 

b) O Atestado Médico deverá ser específico, materializando 

a indicação de capacidade ou aptidão física do candidato 

para a realização do TAAF, não sendo admitido aquele que. . ·- ) ·. 

se refira, genericamente, a capacidade de participação do 
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candid.ato a qualquer outra fase .do concurso ou, até 

mesmo, para ii1gressona Polícia Militar do Amapá. 

c) O atestado médico (original ou cópia autenticada em 

·.cartório) deverá ser entregue no momento da 

identificação do candidato para o início do teste, não 

sendo aceita a .entrega de atestado em outro momento. 

1.4. O candidato que deixar de apresentar o atrstado médico 

(original ou· cópia al.ltenticada eni cartório) será impedido de 

realizar o teste, sendo, conseqüentemente, eliminado- do 

concurso. 

2. DAS PROVAS 

2.1. O TAAF ·constará dé 06 (seis) provas, a serem realizadas em 

OS (cinco). dias_ 

2.2- A falta do candidato a qualquer· uma das provas constantes 

do TAAF acarretará a sua eliminação do concurso e· a 

impossibilidade, imediata, de participí!r das demais provas do 

TAAF e das subseqüentes fases do concurso_ 

2-3- Somente os candidatos·convocados poderão permanecer no 

lo~al da aplicação do TAAF. O candidato considerado inapto, 
:: em _qualquer das provas do TAAF, deverá assinar termo de 

......... . 

éiência a • respeito de sua inaptidão, não podendo 

permanecer no local de realização das demais provas, se 

ainda pendentes. 

2.4. Os casos de alterações orgânicas (estados menstruais, 

indisposições, câimbras ou contusões), bem como qualquer 

outra condição que impossibilite o candidato de submeter-se 

às provas ou diminua a sua capacidade física e/ou orgânica, 

não serão levados em consideração, não sendo deferido 

nenhum tratamento diferenciado a qualquer candidato. 

2.5. Para realizar o TMF, a candidata gestante deverá apresentar 

atestado médico, emitido em 48 (quarenta e oito) horas, 

antes da realização do TAAF, por médico especi~lista, 

habilitado para emiti-lo, bem como assinar um termo· de 

responsabilidade perante a subcomissão responsável pela 

aplicação. 

2.6. A candidata gestante que não cumprir as exigências do 

subitem anterior será considerada inapta no TAAF e, 

conseqüentemente, eliminada do certame. 

2.7. A candidata gestante que tiver expressa recomendação 

médica para realização do TAAF terá o mesmo tratamento 

dispensado às demais candidatas de mesma faixa etária. 

2.8. A realização de qualquer exercício preparatório para a o 

TAAF será de responsabi:ldade do (a) candidato (a). 

. ... ~.. . . 
3. DA REALIZAÇÃO .. ;. ;... ~ 

3.1.. O candidato terá somente Ol(uma) oportunidade para 

realização de cada prova do TAAF, objetivando alcançar o 
. ' . . . . : ' 

índice mínimo previste;> nas ta.belas de suficiência "A" e ~'B", - ' . . ~ . . . . ~ . 
constante do item 04 deste edital, excetuando-se o salto em 

altura que poderá ser executado com até 03 (três) tentativas, 

caso não se consiga o índice mínimo nas duas primeiras, 

· sendo que a tercei'ra tentativa será executada com no 

mínimo três minutos de descanso. 

3.2. As provas componentes do TAAF deverão ser realizadas 

conforme os seguintes protocolos de execução: 

3.3. Prova de força para membros superiores e cintura 

escapular: Flexão. e extensão de cotovelos na barra fixa e 

flexão estática na· barra . fixa, cujos principais músculos 

envolvidos são: bíceps braquial,· braquial anterior, bráquio 

radial, deltóide anterior, rombóide, redondo maior, trapézio, 

latíssimo do dorso e peitoral maior; 

a.1) Protocolo de execução da prova para candidatos 

masculinos: a barra deve. ser instalada a uma altura suficiente para 

que o candidato, mantendo-se em suspensão com os cotovelos em 

extensão não tenha contato entre seus pés e o solo. A pegada deve 

ser feita eni pronação (palmas das mãos voltadas para frente), cóm a 

distância de separação entre as mãos· semelhantes à distância 

biacromial (distância aproximada entre os ombros). Após assumir 

essa posição, o candidato deverá elevar seu corpo através, da flexão 

. de-seus cotovelos, até que o queixo ultrapasse ô nível da. barra, 

retornando em seguida à posição inicial, quando completará ·um 

movimento. Tal movimento deverá ser repetido o maior número de 

vezes possível, sendo computados tão somente aqueles executados 

corretamente. Os cotovelos devem estar em extensão total para que 

seja dado iníCio ao movimento de flexão. O teste é dinâmico, não 

sendo, portanto permitido abandonar-se o implemento entre' as 

repetições a título de repouso. Não será permitido receber qualquer 

tipo de ajuda física, utilização de luva (s) ou qualquer material para 

proteção das mãos e apoiar o queixo na barra; Não será permitido 

que o candidato utilize o seu queixo para conseguir ultrapassar o 

nível da barra, nem tampouco que utilize balanceios, flexões· de 

tronco ou pernas e assim consiga impulso ·para elevar seu corpo e, 

caso isso ocorra, a referida flexão não s~-ª._computada. ~-
a.2) Protocolo de execução da prova para candidatas: a 

pegada deve ser feita em pronação (palmas das.mãos vo.ltadas para 

frente), com a distância de separação entre as mãos semelhantes à 

distância biacromial (distância aproximad·a entre os ombros), pés 

apoiados no solo, devendo corpo estar em posição diagonal, 

formando um ângulo de aproximadamente quarenta e cinco graus 

com o solo, quando esta estiver com os cotovelos flexionados. Após 

assumir essa posição a candidata deverá estender totalmente os 

cotovelos, em seguida elevará seu tórax, através da flexão de seus 

cotovelos, até a altura da barra, retornando a posição inicial, quando 

completará um movimento. Tal movimento deverá ser repetido o 

maior número de vezes possível, sendo computados tão somente 

aqueles executados corretamente. A prova é dinâmica, não sendo, 

portanto permitido abandonar-se o implemento entre as rep~tições 

a título de repouso. Somente serão computados os movimentos 
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realizados confo~ni_e a descrição acima. Não será permitido receber 

quàlquer tipo de ajuda física, utilização de luva (s) ou qualquer 

material para proteção das mãós e apoiar o queixo na barra. A barra 

para aprova feminina deve ser instalada com as altur~s descritas no 

quadro seguinte: 

Altura da candidata Altura da Barra 

Até 1,66 metros 1,00 metros 

1,67 a 1,74 metros 1,05 metros 

Acima de 1,74 m!ltros 1,10 metros 

3.4, Prova de resistência muscular a·bdominal: abdominal tipo 

supra: Principais .músculos envolvidos: oblíquo externo e 
,. 

interno do abdome, reto do abdome. 

a) Protocolo de execução para ambos os sexos é o seguinte: 

o (a) candidato (a) se coloca em decúbito dorsal sobre o 

solo, com os pés apoiados, joelhos flexionados, com os 

braços cruzados sobre o peito com os c6tovel?s colados 

ao tr:_o.J:l.fQ,_~través de_ .contração ~a m~~culatura 
abdominal, o candidato (a) elevará seu tronco até que os 

cotovelos toquem a coxa, sem os descolar de seu tronco. 

Em seguida, o candidato (a) retorna à p_osição Inicial até 

que t_oque o ·solo coiif--as' costas, completand_o um 
.. t -.4. ~ 

movimel)tO, quando então poderá dar início a execução 

de um novo. O número de movimentos executados 

corretaiT)ent.e será o resultado obtido em um t,empo 

máxim.o deOl (um) minuto. 

3.5. Prova de velocidade de deslo~amento: corrida de 50 me.t~os; 
... ' . . . . - ~. . . 

Principais músculos envolvidos: todos os grandes grupos 

musculares. 

a) Protocolo de execução para ambos os sexos é o seguinte: 
• r, ~ r > ~ , ,· 

O teste deve ser realizado em uma superfície plana, que ... / •; ' . . - - . 

possua alé_l'l) dos. 50 (cinqüenta) metros uma área de .. ' 

escape. O candidato (a) deve se posicionar atrás da l.inha 

de largada, preferencialmente em afastamento em 

t~ntero-pos1;eri?r das pernas, devendo o_pé da frente estar 

o mais próx_imo possível da referida linha. Ao ser dado um 

sinal so11oro, r,nom~~to em que é acionado o çronômetro, 

o candida~o \.a} deverá percorrer, no menor período 

possível, a dis\ância prevista. O cronômetro deverá ser 

travado q~ando o candidato (a) ultrapassar a linha ~e 

chegada. O resultado da 1J''CV2 será indicado pe!o tempo 

utilizado pdo candid<lt.o (a) para compl<"l<sr- o perwrso. 

~~~·:> ser<! ~<:rr:;itido c ar ou receber qul!i~uf!r tipo de ajuda 

física d;;rantc a ~)(ecuçãc. do te~t::. 

3.6. Prova de resistênc!" .aerl!}h!i!: cGrrlóa (l~ lZ mlmiLos - teste 

grupos muscu!.~res . 

. c:) l1rototo!o dt- er~ec:u;ão, r;m; amhc.t c~ sexos é ~ 

<>t::Z'Jir;te; 0 c:o"d1dat•_, (:1) deve! J ijHCC~ rer, ern um~ 

superfície plana e demarcada, a maior distância possível, 

em 12 (doze) minutos, sendo permitidQ_andar durante o 

teste. O início e término . da prova será através sinal 

sonoro. Aos 11 (onie) minutos de corrida será emitido um 

sinal sonoro para fins de orientação dos candidatos (as). O 

número de avaliados por bateria deverá ser estabelecid.o 

de forma a não causar prejuízo ao desempenho dos 

mesmos e ~ão dificultar a contagem de voltas dadas. Não 

será pprmitido ao candidato (a), uma vez iniciado a prova: 

abandonar a pista ·antes de ser liberado pela banca 

examinadora,_ deslocar-se no. sentido progressivo ou 

regressivo da pista, depois de finalizados os 12 (doze) 

minutos e /ou dar ou receber qualquer tipo de ajuda 

física. 

3.7. Prova de deslocamento no melo liquido: natação 50 metros 

para ambos os sexos, principais músculos env~lvidos: todos 

os grandes grupos musculares. 

a) Protocolo de execução é o seguinte: O candidato (a) 

deverá nadar a distância prevista em nado livre, sem 

limite de tempo e sem a utilização de qualquer 

equipamento que possa favorecê-lo, tais como: 

nadadeiras, palmares, ~u~uad<?res! etc .. :\. podepd? • .-.. ' 

somente ser utilizado óculos, touca e tampão de ouvido. O 

candidato ·(a) deverá estar trajando roupa de banho 

adequada, sunga para o sexo masculino e maiô para o 

sexo feminino. O candidato (a) poderá optar por iniciar a 

prova de fora ou dentro da piscina. O candidato (a) nã~ 

poderá utilizar as raias com,~ auxílio, nem se segura_r na.s 

bordas e tão- pouco pisar no fundo da piscina a titulo de 

descanso ou com o intuito de impulsionar-se. ~ permitido 

na virada tocar a borda e impulsionar-se na parede. A 

prova terá início com um silvo curto de apito e encerrará 

quando o candidato (a) completar a distância prevista 

tocando na bor_Q_a da piscina. q ~este deverá ser realizado 
em urna piscina com extensão de 25 {vinte e cinco) 

metros, raiada. 

3.8. Teste de salto em altura: Consiste em o candidato (a) saltar, 

em altura, um sarrafo (vara)· colocado pela banca 

examinadora na altura prevista na respectiva tabela. O 

. candidato (a) terá direito a 03 (três) tentativas para saltar o 

sarrafo, ~evendo interrompê-la:> no salto em que conseguir 

ultrapassá-lo ou no caso d~: esgotar as 03 (três) tentativas. 

Todas as técnicas de salto (:ril altura são permitidas, exceto o 

mergulho, e desde que o '.:andldato (a) obtenha impulso em 

apenas um dos pés no mcrr.m;to em que perder contato com 

o solo, ~ vedado almíe qu~ u candidato (a} toque o colchão · 

ck salto ant~s de perder contato com solo. O ca"ldidato (a) 

que ra!tar na forma ved3da indicada adm~ tF.rzí o resuttàéo 

do sa!to anu!ada. Os sa!tcs cujos resultados S(~j;~:m anu!r.das 

~~r'-'~ contado~ c:>1:~ t.rthtat!vas. O candirlat(l {a) podurá, 
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para tomar impulsão, correr a distância que desejar. O 

candidato (a) 'poderá interromper a corrida de impulso. ê 

reinlciá-la, desde . que não derrube o sarrafo, pois assim 

estará configurada uma tentativa. O candidato (a) que não 

ultrapassar o sarrafo na altura prevista ou tiver suas 03 (três) 

tentativas, que lhe _ são facultadas,· anuladas, será 

considerado inapto (a). 

4. DOS ÍND,ICES MrNIMOS 

4.1. Os índices mínimos para alcance da aptidão nas provas do 

TAAF são os constantes das tabelas seguintes_: _ 

TABELA DE SUFICI~NCIA MASCULINA "A" 

DIA PROVAS ÍNDICE 

Corrida em 12 minutos 2400 metros 
1º 

Abdominal Supra em 1 minuto 34 repetições 

Flexão na barra fixa 5 repetições 
22 

Corridã de 50 cinqüenta Em 8 segundos no 

métros máximo. 

1,15 in 

. Salto em altura (um metro e quinze 
32 ' 

centímetros) 

Natação 
! l 

SOm( cinqüenta metros) . \ ~ . .. ,"t, 

TABELA DE SUFICI~NCIA FEMININA "B" 

DIA PROVAS ÍNDICE -

2100 metros. 
Corrida 12 minutos 

(dois mil e cem metros) 
12 

Abdominal Supra em1(um) 30 repetições 

minuto. (trinta repetições) 

Flexão na barra 
5 repetições 

(cinco repetições·) 
22 

Corrida de 50 cinqüenta 
Em 9 segundos no máximo. 

metros 

Salto em altura 1,00 m (um metro) 
32 

Natação 50 m (cinqüenta metros) 

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO 

Local: Comando Geral da Polícia Militar 

Endereço: Rua Jovino Dinoá, s/n, Bairro- Beiro I. 

Dia: 25 de maio de 2011. 

Horário: OShOOI'nin 

A candidata deverá comparecer com 30 minutos de antecedência. 

Cargo: Soldado - Polícia Militar 

Nome. 
LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS 

Macapá-AP, 18 de maio de 2011. 

SEBASTIÃO _çmsroViM~ífTES MAGAlHÃES 

Secretário de Estado da Administração 
Presidente da Comissão 

.... 

EDITAL N°. 06812011- CFSD- POLICIA MILITAR 

RESUL TAOO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso 

de suas atribuiÇOes e na qualidade de Presidente da Comissão, conforme 

disposto no Decreto n°. 2512, de 13 de julho ·de 2009, publicado no Diário 

Oficial ~o Estado n°. 4.536, datado de 13 de julh~ de 2009: 

RESOLVE: 

Tomar Público o resultado da s• fase - Investigação Social, 

dos candidatos abaixo relacionados, conforme Ofício n2, 054/2011 de 18 

de maio de 2011, apresentado pela Diretoria de Inteligência da 

Polícia Militar do Estado do Amapá- DiCI- PM/AP. 
-- Cargo: Soldado- Policia Militar 

C las. Nome RESULTADO 

0247 Moises de Lima Ferreira da Silva Recomendado 

0248 Elder da Silva Carvalho Recomendado 

0251 Michel! Leite Dias Recomendado 

0253 Maria Alaene Vieira Guimarl!es Recomendado 

0254 Jefferson Baia Maéhado Recomendádo 

0255 Cleyton Pinheiro-Monteiro Recomendado . 

0256 Norailde Palheta Vilheria Recomendado 

0260 Çlaudia do Nascimento de Oliveira Recomendado 

0254 Simona Kattrynna Almeida da Silva - Recomendado 
La')': J~!: ·:!:1 "'h ""j .. ~~H •t f{~). 1 ! l)~ 

0265 Daniela Amanajas Sa~aiva Recomendado 

0267 . Marta Paloma de Almeida Bastos Recomendado . 

0274 Gessica Rylene Cardoso Trindade Recomendado 

0276 Marlon Figueiredo Pessoa Recomendado 

0279 Alan Ca~os dos Santos Siqueira Recomendado 

. 0262 Max.Muller <la silva Costa Recomendado 
-

0287 Carla Francielle Marques Nunes Recomendado 

0288 Michel Costa de carvalho Recomendado 

0289 Daniel Dias de Oliveira Recomendado 

0292 Gil Carlos Soares Lobato Recomendado 

0294 Luiz Otavio Morais Luz Junior Recomendado 

0296 Josane Vilhena Alves Recomendado 

0297 Victor Amaral Zanini Recomendado 

0300 Brenno Marton Oliveira da Silva Recomendado 

0303 Gabriel Pedrada Lopes. Recomendado 

0308 Albertonio Vasconcelos Rocha Recomendado 

0309 Glaucio Cesio Ribeiro de Souza Recomendado 

0310 Rosilene Ferreira Cardoso Recomendado 

0311 Fabio Roni Vilhena Baia Recomendado 

0312 Nailson Vilhena d_a Silva Recomendado 

0314 Augusto Júnior da Silva Lima Recomendado 

0315 Romulo Gala da Silva Recomendado 

0318 Fabricio Costa Nascimento Recomendado 

0319. Ronison dos Santos Aragl!o Recomendado 

0320 Ronianne Dias dos Santos Recomendado 

0321 Cleverton dos Santos Cortes Recomendado . 

0326 Erbert Ramon Lima Ribeiro Recomendado 

.. 
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03.28 I Wilkaren Bararua da Silya Recomendado 0420 Reinaldo Dias Costa Recomendado 

0330 J Luciano da Silva Rodrigues Recómendado 0426 Arlindo da Paixão Rocha Neto Recomendado 

0333 Fabio Junior dos Santos Oliveira Recomendado 0430 Abel de Sousa Figueiredo Junior Recomendado 

0334 Araceli de Araújo Mendes Recomendado · 0432 Thiago de Oliveira Nascimento dos Santos Recomendado 

-
0336 Rogério Brasil da Silva Recomendado 0436 Liliany Felix de Oliveira Recomendado 

: 
0338 Fabio dos Reis Brito Recomendado 0439 Gerson .Souza da Silva Recomendado 

0339 Josiel Barbosa Chagas Recomendado 0441 Lucas Sanches Pelzl Recomendado ' 
0341 Valdiclei Vilhena Bruno Recomendado 0442 Obde da Silva Costa Recomendado 

0342 Marlon Figueiredo Teixeira Recomendado · 0443 Maxuel Ferreira Costa Recomendado 

0343 Robson Patrick Pires Fernandes Recomendado 0444 Deuvan de Oliveira Modesto Recomendado 

0346 Ronaldo Campeio Maia Recomendado 0445 Vinicius de Miranda Sampaio Recomendado 

---
0446 Leonardo Miranda Coutinho Recomendado 

0349 Ricardo Bruno Sousa·Vieira Recomendado ' 
0350 Carlos Jose Nahum de Almeida Recomendado 

0449 Daniel Miranda de Souza Recomendado 

035Z João Ferreira Correa Junior Recomendado . 
0450 Adriano Rodrigues dos Santos Recomendado 

0353 Haroldo Hugo Ribeiro Alvarez Recomendado 
0453 Mareio dos Santos da Costa Recomendado 

.. 0454 Michel de Souza Rangei Recomendado 
0354 Alian Bruno Baia Furtado Re~mendado 

0355 Rerison Pereira Alves Recomendado 
0455 Erlisson Correa Rodrigues Recomendado 

' 

0359 Aliam Chaparro Dure da Silva Recomendado 
0456 Sidney Homobono Belfor Recomendado 

0361 Jakelyne Cardoso Silva Recomendado · 0458 Rilton Rodrigues da Nobrega Recomendado 

0362 Joel Rodrigues Miranda Recomendado 
0459" Camila Brito dos Reis Duarte Recomendado 

0364 Wellington Maciel Pereira -Recomendado 0460 Giusepph da Silva Araújo ~ecomendado 
.. 

0367 Marcia Macedo Barbosa Recomendado 0461 Leda Oliveira de Miranda Recomendado 

0369 Robson Guimaraes Correa Recomendado 
0462 Willen Oliveira de Souza Recomendado 

/ 0463 Joao Bosco da Cunha Pena Recomendado 0370 Edson Dantas de Lima Recomendado · 

0371 Marcos Vinicio Silva Barbosa Recomendado 
0464 Jonathan Fonseca Soares da Silva Recomendado 

0374 Jefferson Monteiro da Silva Recomendado 0465 Amaury do Nascimento Barros Recomendado 

0378 Wendell Moura Silva Recomendado 0466 Marcelo Ribeiro Barros Recomendado 

0379 lnaldo da Silva Souza Recomendado 468 Eduardo Rogério Barbosa dos Santos Recomendado 

- 0471 Rayra da Silva Araujo Recomendado 0381 Andreza de Siqueira Paes Recomendado 

-- . .. 
0384 Renan Gustavo Mata Lobato Recomendado 

.I 0472 Antonia Eliza Costa de Oliveira Recomendado . ·' 
0385 Antonio Douglas Freitas da Silva Recomendado 

0473 Gerson Alfaia Lopes Recomendado 

0386 Dil de Carvalho Loureiro Recomendado 
0475 Robson Lopes Lima ~ecomendado 

0388 Ana Rafaela Alves da Paz Recomendado 
0476 Ronaldo Barbosa Fartado Recomendado · 

0390 Nelly de Oliveira Costa Recomendado 
0477 Bened~o Lima Neri Recomendado 

0393 Lilia Cristina Souza Santos Recomendado 
0478 Ruan Centuaria Fernandes Recomendado · 

0394 Patricia Ramos de Farias Recomendado 
0481 Cleuton Barbosa Pinto Recomendado I 

0400 Laiane Batista do Nascimento • Recomendado 
0482 Johnatan Sadrak Costa da Silva Recomendado 

0401 Alberto Junior de Sá Neto Recomendado 
0483 Leonardo Lopes Tinoco Recomendado 

0407 Rafael Pimentel FleX'a Recomendado 
0484 Demetrio Pinheiro Mo_rais Junior Recomendado 

0408 Raimundo Lucival dos Santcs Freitas Junior Recomendado 
0485 Alex Mesquita dos Santos de Sousa Recomendado · 

0410 Carla Cristina dos Santos Ramos Recomendado 
0486 Jeferson da Costa Vasconcelos Reco.mendado 

0412 Gleldson Ferreira de Oliveim - Recomendado 0488 Jenilson da Silva Rodrigues Recomendado 

0413 Geysa Cristina Femandes Moura Recomendado 
0489 Augusto Cezar de Campos Nazaré Recomendado -

0414 Marcos Dias de Oliveira Recomendado 04g1 Claudionor da Silva Melo Recomendado 

0415 Claudio de Almeida Néri Recomendado 0492 Alessandro de Jesus Costa de Lima Recomendado 

0416 Cristina Rodrigues Furtado Recomendado 0493 Wellen Eidiane de Lima Gonçalves Recomendado 

0417 Antonio Benedito da Costa Gouvea Recomendado 0494• Benedito Balieiro Machado Junior Recomendado 

0419 Rogildo Silva Aires Recomendado 0495 Mareio de Freitas Pena Recomendado - -- -· --
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0497 Jeorge Ramon Baia Rodrigues 

0498 Thiago Augusto Silva de Figueiredo 

0499 Luiz Miguel Barbosa da Silva 

0500 Ana Gabriela Serra Mendes da Silva 

0502 Fabiano Pinheiro do Amaral 

0503 Jaime de Almeida Silva 

0504 Rosivaldo Carvalho Gama Junior 

0506 Josimar Brito Pereira ' 

0507 Ediandrew Duarte do Rosario 

0508 Paulo Mariel Barros Madeira 

0509 Jose Ribamar da Silva Marques 

0510 Robson Dias da Rocha 

0511 Cinthia Coutinho Picanco 

0513 Ana Lucia Pantoja 

0515 Helton Jose Pinheiro lnajos~ 

0516 Wlysses Edison Santos da Silva 

0517 Mayara Stefani Alberto da Silva 

0518 Romie Bradley da Silva de Souza 

0521 Marcos Tunai éle Souza Sena 

0522 Gilvaneth Barata Lopes ,, 
' 

0523 Monique Lau de Oliveira 

0524 Orfean Dias Mendes 

-
0526 Kairo Fellipe do Carmo Cordeiro 

0527 Josiane Fontenelle da Silva 

0528 Gesiel Oliveira Pinheiro 

0530 Joelbe Fontenelle da Conceiçao Souza 

0531 Marcileia Simplicie de Melo 

0532 Rony Kleber Silva de Oliveira 

0533 Carlos Nelson Almeida dos Santos 

053-4 Raimundo Nazaré Ribeiro Moraes 

0536 Ariely Nunes Ferreira 

0537 Lucileni ConceiçAo Pelaes 

0538 Corina Barbosa Malhelros 

0539 lracilde Cardoso Coelho 

0540 Patrick Campos Mor.W. 
'· -0546 Fabiola Uma daSiMl 

054'1' Fabian Costa da SiNa 

0548 Franco Wanace Gomes da Costa I 

0549 lzane dos Santos Barros 
' 

0551 Juscelino Lima da Silva 

0553 Rosinelson de Almeida Gemaque 

0557 DanieUe Cristina Germano de Araújo 

,0559 Clesio César Saraiva Cavalcante 

0562 Natalia Taiane Sacramento da Costa 

0564 Carla de Paula Colares de Oliveira . 

0567 Tatiane de Lima Uma 

0568 Adenilso Ranon Amaral Ferreira 
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Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

• Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

--
Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado " .. 
Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado . 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recoroe~o ~. . ' 
Recolllel1dadó ' 

Recomendádo 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado · 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

Recomendado 

. Recomendado · 

Recomendado 

0009 Aline de Freitas Fernandes Recomendado 

0572 Erison Junior Araújo Malcher Recomendado 

0573 Riane Tiara da Silva Soares Recomendado 

0574 Daniel Menezes Recomendado 

0577 Adelino da Silva Lima Recomendado 

0578 Ruan Derick .~,lves da Silva Recomendado 

0579 Estefany Johansson da Silva Ferreira Recomendado 

0582 Andre. Guilherme Lobato Corres Recomendado 

0583 Kelly Paula de Moraes Recomendado 

0584 Julian ·Jordan Brito Alves Recomendado 

0586 Niele C(istina dos Santos Barros Recomendado 

0590 Emerson Francis Costa da Silva Recomendado 

Macapá-AP, 18 de ma1o de 2011. 

'__.-..--_: ;;" 

SI;BASTIAO CRI91'ÕVJ(M FORTES MAGALHÃES 
Secretário de Estado da Administração 

Presidente da Comissão 

EDITAL N!!, 069/2011- CFSD- POL(CIA MILITAR 

CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO SOLDADO PM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 

suas atribuições e na qualidade de Presidente da Comissão, conforme .. 
' -, ' . \• ,. ... - . i -t .. ·r.. ~ .• . j . 

disposto no Decreto n2. 2512, de 13 de julho de 2009, publicado no 

Diário Oficial do Estado nº. 4.536, datado de 13 de julho de 2009.: 

RESOLVE: 

Convocar os candidatos aptos ~a 61 fase - Investigação Social. 

do Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Amapá - PMAP, 

cargo de Soldado, para o Curso de Formação - CFSD/PMAP, em 

conformidade com b Edital de Abertura n!!. 001/2009 de 17 de julho 

de 2009, publicado no DOE n•. 4540 de 17 de julho de 2009. 

Os candidatos deverão comparecer para a AUlA INAUGURAL, 

que será realizad" no dia 23 de maio de 2011, no TEATRO DAS 

-BACABEIRAS, as 08h00mim, sito a fw. Cândido Mendes- Bairro Centrai. 

Obs.: O candidéltO deverá comparecer com 30 . minutos de 

antecedência. 

CAR SOLDADO~ POLfCI4' MILfTAR 

Clas. Nome 

0247 Moises dE!" Lima Ferreira da Silva 

0248 Elder da Silva Carvalho 

0251 . Michel! Leite Dias 

0253 Maria Alaene Vieira Guimarães 

0254 Jefferson Baia Machado 

0255 Cleyton Pinheiro Monteiro 

0256 Norailde Palheta Vilhena 

0260 Cláudia do Nascimento de Oliveira -. 
- - --·- --
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--
0264 Si mona Kattrynna Almeida da Silva 0349 Ricardo Bruno Sousa Vieira 

0265 Daniela Amanajas Saraiva 0350 Carlos Jose Nahum de Almeida 

0267 Maria Paloma de Almeida Bastos 0352 João Ferreira Correa Junior 

0274 Gessica Rylene Cardoso Trindade 0353 Haroldo Hugo Ribeiro Alvarez 

0276 Marlon Fi~ueiredo Pessoa 0354 Allan Bruno Baia Furtado 

0279 Alan Carlos dos Santos Siqueira ~ 0355 Rerison Pereira Alves 

0282 Max Muller·da Silva Costa 0359 Aliam Chaparro Dure da Silva 

0287 Carla Francielle Marques Nunes 0361 Jakelyne Cardoso Silva 

0288 Michel Costa de Carvalho 0362 Joel Rodrigues Miranda 
~ 

0289 baniel Dias de Oliveira 0364 Wellington Maciel Pereira 

0292 Gil Carlos Soares Lobato 0367 Marcia Macedo Barbosa 

0294 Luiz Otavio Morais Luz Junior 0369 Robson Guimarães Correa 

0296 Josane Vilhena Alves ---
0370 Edson Dantas de Lima 

0297 Victor Amaral Zanini 0371 Marcos Vinício Silva Barbosa 

0300 Brenno Marlon Oliveira da Silva 0374 Jefferson Monteiro da Silva 

0303" Gabriel Pedrada Lopes 0378 Wendell Moura Silva 

0308 Albertonio Vasconcelos Rocha 0379 I na Ido da Silva Souza 

0309 Glaucio Cesio Ribeiro de Souza 0381. Andreza de Siqueira Paes 

0310 Rosilene Ferreira Cardoso 0384 Renan Gustavo Mota Lobato 

0311 Fabio Roni Vilhena Baia 0385 Antonio Douglas Freitas da Silva 

0312 Nailson Vilhena da Silva 0386 Dil de Carvalho Loureiro 

0314 Augusto Júnior da Silva Lima 0388 Ana Rafaela Alves da Paz 

0315 Romulo Gala da Silva 0390 Nelly de Oliveira Costa 

0318 Fabricio Costa Nascimento 0393 lilia Cristina Souza Santos --

0394 Patrícia Ramos de Farias 
0319 Ronison dos Santos Aragão 

0400 Laiane Batista do Nascimento 
0320 Ronianne Dias dos Santos 

0401 Alberto Junior de Sá Neto 
0321· Cleverton dos Santos Cortes -

0407 Rafael Pimentel Fle1<a 
0326 Erbert Ramon lima ~ibeiro 

0408 Raimundo Luclval dos Santos Freitas Junior 
0328 Wilkaren Bararua da Silva 

0410 Carla Cristina dos Santos Ramos 
0330 Luciano da Silva Rodrigues I 

0412 Gleidson Ferreira de Oliveira 
0333 Fabio Junior dos Santos Oliveira 

l 
0413 Geysa Cristina Fernandes Moura 

0334 Araceli de Araújo Mendes 

0414 Marcos Dias de Oliveira 
0336 Rogério Brasil da Silva 

0415 Claudio de Almeida Néri 
0338 Fabio dos Reis Brito 

0339 Josiel Barbosa Chagas 
0416 Cristina Rodrigues Fúrtado 

Q341 Valdiclei Vilhena.Bruno 
0417 Antonio Benedito da Costa Gouvea 

' 

0342 Marlon Figueiredo Teixeira 
0419 Rogildo Silva Aires 

0420 Reinaldo Dias Costa 
0343 Robson Patrick Pires Fernandes 

0426 Arlindo da P·aixão Rocha Neto 
0346 Ronaldo Campeio Mai.a - --- -
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0430 Abel de Sousa Figueiredo Junior 0488 Jenilson da Silva Rodrigues 

0432 Thiago de Oliveira Nascimento dos Santos 0489 Augusto Cezar de Campos Nazaré 

0436 Liliany Felix de Oliveira 0491 Claudionor da Silva Melo 

0439 Gerson Souza da Silva 0492 Alessandro de Jesus Costa de Lima 

0441 Lucas Sanches Pelzl 0493 Wellen Eidiane de Lima Gonçalves 

0442 Obde da Silva Costa . . 
0494 Benedito Balieiro Machado Junior 

0443 Maxuel Ferreira Co:;ta 0495 Mareio de Freitas Pena 

0444 Deuvan de Oliveira Modesto 0497 Jeorge Ramon Baia Rodrigues 
,' 

' 
0445 Vinicius de Miranda Sampaio 0498 Thiago Augusto Silva de Figueiredo 

0446 Leonardo Miranda Coutinho 0499 Luiz Miguel Barbosa da Silva 

0449 Daniel Miranda de Souza 0500 Ana Gabriela Serra Mendes da Silva 

0450 Adriano Rodrigues dos Santos 0502 Fabiano Pinheiro do Amaral 

0453 Mareio dos Santos da Costa ' 0503 Jaime de Almeida Silva 

0454 Michel de Souza Rangei 
- 0504 Rosivaldo Carvalho Gama Junior 

'. 
0455 Erlisson Correa Rodri3ues 0506 Josimar Brito Pereira 

0456 Sidney Homobono Belfor . 
0458 Rilton RodrigUes da Nobrega 0507 Ediandrew Duarte do Rosário 

·. 0459 Carnila Brito dos Reis Duarte 
; 0508 Paulo Mariel Barros Madeira 

0460 Giusepph da Silva Araújo 0509 Jose Ribamar da Silva Marques 
.. 

0461 Leda Oliveira de Miranda 0510 Robson Dias da Rocha 

0462 Willen Oliveira de Souza 
0511 Cinthia Coutinho Picanco 

0463 João Bosco da Cunha Pena 
0513 Ana Lucia Pantoja 

0464 Jonathan Fonseca Soares da Silva 
0515 Helton Jose Pinheiro lnajosa 

0465 Amaury do Nascimento Barros 
0516 Wlysses Edison Santos da Silva 

-
0466 Marcelo Ribeiro Barros 

0517 Mayara Stefalii Alberto da Silva 

468 Eduardo Rogério Barbosa dos Santos 
0518 Romie Bradley da Silva de Souza 

0471 Rayra da Silva Araújo 
0521 Marcos Tunai de Souza Sena 

- -· 0522 Gilvaneth Barata Lopes 

0472 Antonia Eliza Costa de Oliveira 0523 Monique Lau de Oliveira . 
0473_ Gerson Alfaia Lopes 0524 Orlean Dias Mendes 

/ 

0475 Robson Lopes Lima 0526 Kairo Fellipe do Carmo Cordeiro 

0476 Ronaldo Barbosa Fartado 0527 Josiane Fontenelle da Silva 

0477 Benedito llma'Neri 0~28 Gesiel Oliveira Pinheiro 

0478 Ruan Cantuaria Fernandes 0530 Joelbe Fontenelle da Conceição Souza 

0481 Cleuton Barbosa Pinto 0531 Ma rei leia Simplicio de Melo 

0482 Johnatan Sadrak Costa da Silva 0532 Rony Kleber Silva de Oliveira 

0483 Leonardo Lopes Tinoco 0533 Carlos Nelson Almeida dos Santos 

0484 Demetrio Pinheiro Morais Junior 0534 Raimundo Nazaré Ribeiro Moraes 

0485 Ah:!x Mesquita dos Santos de Sousa 0536 Ariely Nunes Ferreira 

0537 Lucileni Conceição Pelaes 0486 Jeferson da Costa Vasconcelos --
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0538 

0539 

0540 

0546 

0547 

0548 

0549 

0551 

05S3 

0557 

0559 

0562 

0564 

0567 

0568 

0569 

: 0572 

0573 

0514 

0577 

0578 

0579 

0582 

0583 

0584 

0586 

0590 

Corina Barbosa Malheiros 

lracilde Cardoso Coelho 

Patrick Campos Moreira 
·--

Fabiola lima da Silva 

Fabian Costa da Silva 

Franco Wallace Gomes da Costa . 
lzane dos Santos Barros 

Juscelino Uma da Silva 

Rosinelson de Almeida Gemaque 

Danielle Cristina Germano de Araújo 

Clesio César Saraiva Cavalcante 

Natalia Taiane Sacramento da Costa 

Carla de Paula Colares de Oliveira 

Tatiane de Lima t,ima 

Adenilso Ranon Amaral Ferreira 

Aline de Freitas Fernandes 

Erison Junior Araújo Malcher 

Riane Tiara da Silva Soares 

Daniel Menezes 

Adelino da Silva lima 

Ruan Derick Alves da Silva 

Estefany Johansson da Silva Ferreira 

Andre Guilherme Lobato Correa 

Kelly Paula de Moraes 

Julian Jordan Brito Alves 

Niele Cristina dos Santos Barros . 

Emerson Francis Costa da Silva 

-
Macapá-AP, 18 de maio de 2011. 

,......,..ltfín~FO~RTES MAGALHÃES 
5 cretário de Estado da Administração 

Presidente da Comissão 

EDITAL N9. 070/201!- CFSD- POLrCIA MIUTAR 

CONVOCAÇÃO PARA AVAUAÇÃO PSICOLÓGICA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

. O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 

atribuições e na qualidade de Presidente da Comissão, conforme disposto 

no Decreto n9. 2.512, de 13 de julho de 2009, publicado no Diário Oficial do 

Estado n9. 4.536, datado de 13 de julho de 2009; 

. Considerando, que o Recurso Administrativo (Protocolo n•. 

2011/30815, de 28 de abril de 2011), impetrado pelo candidato_ abaixo, foi 

DEFERIDO pelo President~ da Comissão do Concurso Público da Policia 

Militar do Estado do Amapá- PMAP. 

RESOLVE: 

Convocar o candidato habilitado no Concurso Público para o 

cargo Soldado da Policial Militar - CFSD/PMAP, para a realização da 52 

Fase - Avaliação Psicológica e &• Fase - lnvestlgaç3o Social, conforme 

Edital de Abertura do Concurso Público. 

O candidato deverá apresentar-se, conforme cronogr-ama de 

Atendi~ento abaixo, munido de documento de identidade, implicando a 

ausência ou inaptidãÇ> do candidato em qualquer uma das fases sua 

eliminação. 

1 • DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

1.1. A Avaliação psicológica será realizada na cidade de Macapá-AP. 

1.2. A Avaliação psicológici! tem por objetivo analisar as· condições 

psicológicas do candidato, suas características e aptidões para 

freqüentar o CFSD PM, de acordo com o perfil exigido para essa 

função profissional. 

. 1.3. A avaliação psicológica possuirá 02 (dois) estágios distintos, porém 

integrados. A composição da avaliaÇão será constituída de testes 
reconhecidv.s pelo Conselho Federal de Psicologia, serão aplicados 

através dos seguintes Instrumentos: 

•Testes de personalidade, testes de Inteligência e testes de 

habilidades específicas; 

• Entrevista individual. 

1.4. O Candidato, para ser classificado, deve preencher· as 

características inerentes ao futuro cargo de Oficial, que estão 

especificadas no item XI - Da Avaliação PsiCológica -51 Fase. Do 

Edital de abertura. 

1.5. O Exame Psicológico terá caráter unicamente eliminatório. O 

candidato poderá obter um dos seguintes resultados: 

a) Indicado: significando que o candidato apresentou, no 

concurso público para o CFSO PM, perfil psicológico 

compatível com o perfil ~xigido; 

b) Contra-Indicado: significando que o candidato .. não 

apresentou, no concurso público para o CFSO PM, perfil 

psicológico compatível com o perfil exigido. 

c) Ausente: significando que o candidato não compareceu ao 

Exame Psicológico. 

OBSERVAÇÃO 1 - Os candidatos contra-Indicados não serão submetidos a 

novos exames no presente concurso. 

OBSERVAÇÃO 2- Os candidatos contra-Indicados mi avaliação psicológ!ca 

obterão tais resultados através da entrevista devolutiva com o psicólogo no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da divulgação do resultado 

pela comissão do concurso. 

2-DA INVESTIGAÇÃO SOOAL 

2.1. Através da internet, o candidato deverá acessar o ·site 

www.sead.ap.gov.br, imprimir o Formulário de Investigação Social 

- FIS, documento de caráter confidencial, preencher e entregá-lo 

em um envelope tipo oficio, lacrado e devidamente Identificado 

com: nome, endereço, telefone, e-mail e número de inscrição. 

2.2. Somente serlo selecionados para a Investigação Social (61 fase) 

os candidatos considerados aptos na Avaliação Psicológica, 51 

fase. 
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. AVAUAcAO PSICOlóGICA 2.3. A Investigação Social, de caráter eliminatório, procedida através de 

Sindicância sobre a vida pregressa do candidato, será feita pela 

Policia Militar. A Investigação Social consistirá em: 

. 11 Estágio· Teste de Personalidade, Inteligência e Habilidades Específicas. 

2.4. Análise de certidão negativa de antecedentes criminais {original),, 

expedido pela. Justiça Estadual e Justiça Federal no Estado do 

Amapá ou do Estado onde residir o candidato. 

Local: Centro ~e Formação e Aperfeiçoamento - CFA, do Quartel do 

Comando Geral da Polícia Militar- PM/AP: .- ·- -

Dia: 26 de maio de 2011. 

2.5. Consulta ao banco de dados da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública - Mi~istério da Justiça e ao banco de dadbs da Secretaria 

Especial de Desenvolvimento da Defesa SoCial do Estad(! do Amapá. 

2.6. A investigaç~o social será realizada de ·tal fórma que identifique 

condutas inadequadas dos candidatos, impedindo a recomendação 

de: 

Endereço: Rua: Jovino Dinoá, s/n- Bairro: Beiral. 

Horário: de 8h00mln as llh30min. 

a) Toxicômanos; 

b) Pessoas com antecedentes criminais; 

c) Traficantes; 

d) Alcoólatras; 

e) Procurados pela Justiça; 
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Locai: Centro de Formação e Aperfeiçoamento - CFA, do Quartel do 

Comando_ Geral da Polícia Militar- PM/AP. 

Dia: 26 de maio de 2011. 

Endereço: Rua: Jovino Dinoá, s/n- Bairro: Beiro i. 

Horário: 14h00min às 17h30min. 

INVESTIGACÃO SOCIAL 

f) Ociosos, sem pendor pa~ o serviço policial militar; 
Local: Ginásio Poliesportivo do Comando Geral da Polícia Militar. 

Dia: 01 de junho de 2011. 
g) Violentos e agressivos; • 

2.7. Possuidores de certificados escolares inidôneos ou inválidos, ou não 

reconhecidos pelo MEC. 

Endereço: Rua: Jovino Dinoá, s/n2, Bairro Beirol. 

Horário: 08h00 min. 

2.8. o candidato, em· razão do resultado da investigação Social, será 

considerado recomendado ou não recomendado. O candidato não· 

recomendado na lnvestig?.ção Social se~á ·ellrilitlâdo do Coiiêurso~ 

Público .. 

Obs: O candidato deverá comparecer com 30 minutos de antecedência, o 

não cumprimento implicará na sua eliminação. 

•. >i)> I•· , .. Cargo:.Soldado ..,;Poll~a.MIIItaf , r ,r ' , 

2.9. Após a investigação será encaminhado piJrecer à SEAD, com as 

cópias autenticadas de todos os documentos, com exceção do FIS, 

que será arquivado na Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do 

Estado do Amapá- PMAP. 

I Clas., Nome 

0448 ANGELO UNO LEI~ 

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO 

PORTARIA N° 2) I f05-Z011- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das ab'lbulções que lhe são 
alllfertdas pela Portaria no 103/98-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (tri!s} -de Ucença·Espedat Mmto 
por Assiduidade, na fonna do artigo 101, da Lei n° 0066/93, 
aos servidores abaixo relacionados, lntegranl25 do Quadro de 
Pessoal Ovil do Estado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQU~IO 
PeJúODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQU~IO 
PEIÚODO(S) 
PROCESSO 

: losellna Seuza de Oliveira 
: Professor 
: 634395 
: 18/08/2000 a 16/08/2005 
: 01 a 30/06, 01/08 a 30/09/2011 
: Protocolo Geral no 25273/2011 

Ana Alves Teixeira 
Professor 
619809 
28/06/2000 a 26/06/2005 
01 a 30/06 e 01/08 a 30/09/2011 
ProiDCOio Geral no 25207/2011. 

PORTARIA N° 212105·2011.,. DRH/SEAD, 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESfADO · DA 
ADMlNISTRAçlO, usando das atr1bulções que . lhe são 
<X>I'teridas pela Portaria no 103/98-sEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (bis} meses de Ucença-Espec:ial Mmlo 
por Assiduidade, na fonna do artigo 101, da Lei no 0066/93, 
aos servidores abaixo relacionados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal Ovll do Estado do Amapá, lotados na SEEO: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QUINQUENIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
~ÊNIO 
PBúODO(S) 

'PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO · 

SERVIOOR(A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQU~IO 
PeJúODO(S) · 

· PROCESSO 

: Debora Teles Damasceno 
: Professor · 
: 403032 
: 11/06/2001 a 09/06/2006 
: 01 a 30/06, 01/08 a 30/09/2011 
: Protocolo Geral no 24646/2011 

M6nlca Maria da Silva 
Professor 
319767 
31/08/2004 a 29/08/2009 
01 a 30/06 e 01/08 a 30/09/2011 
Protocolo Geral no 25299/2011 

: Regina Lucia Mendes ela Silva hrriga 
Profes'sor 
316520 
04/05/1999 a 01/05/2004 
01 a 30/06 e 01/08 a 30/09/2011 
?rotoallo Geral n• 25250/2011 

Maria da wz COsta da Silva 
Professor 
399752 
27/05/2001 a 14/02/2007 
01 a 30/06 e 01/08 a 30/09/2011 
Protocolo Geral no 25308/2011 

SERVIDOR(A) Luiz Gonzaga Sandln Nery 
CARGO Professor 
MATRÍCULA 293539 
QUINQU~IO 02(05/2003 a 29/04/2003 
PERÍODO(S) 01 a 30/06, e 01/08 a 30/09/2011 
PROCESSO Protocolô Geral no 26149/2011. 

Macapá-AP, em )3 de Ma.tO de 2011. 

~hwlf:i\-cr.:.:· J bL 
. ~RYI,it~A GliJSlSN R'éELO 

DI'!!Ora da DRH/SEAD . 

PORTARIA N• 213105·20 11 - DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO 
DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atrlbuiçOes que lhe 
são conferidas pela Portaria n• 103/98-SEAD, de 
03/03/96, _resolve. 

Macapá-Ap, 20de maio de 2011 

CRI!~~mnRifiES MAGALHÃES 
etário de Estado da Administràção 

Presidente da Comissão _ . 

Conceder 03 (tr6s) meses de Licença-Especial 
Prêmio por Aaalduldade, na forma do artigo fOI, da 
Lei n• 0066/93, aos servidores abaixo relacionados, 
integraates da Quadro de Pessoal Civil do Estada do. 
Amapá, lolados na SEED: 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRICULA 
OUINOU~NIO 
PERIODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRICULA 
OUINQU~NIO 
PERIODO(S) 
PROCESSO 

. SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRICULA 
OUINOU~Nio 
PERloOO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRICULA 
OUINOU~NIO 
PERIODO(S) 
PROCESSO 

: Cleobaldo Costa dos Santos 
: Professor 
: 614319 
: 09/04/2005 a 07/04/2010 
: OI a 30/06, 01108 a 30/09/2011 
: Protocolo Geral n' 24865/2011 

: Syntla dos Santos Pereira 
Professor 

: 860255 
: 20/02/2006 a 18/02/2011 
: 01 a 30/06 e 01/08 a 30/09/2011 
: Protocolo Geral n• 25253/2011 

: Paulo Sergio Fernandes Barbo•• 
Professor 
286249 
02/08/1998 a 31107/2003 
01 a 30/06 e 01108 a 30/09/2011 
Protocolo Geral n• 26053/20 11 

Joana Cirilo de Souza 
: Auxiliar Administrativo 
: 495581 
: 03/05/1998 a 01105/2003 
: 01106 a 31/08/2011 
: Protocolo Geral n• 25383/2011. 

Macapá-AP, em de de 2011. 

õ~\en~ C.~ e.l...:..l • 
y ~A GIB'SóN ~IÍELõ"" 

Dlre o d DRH/SEAD -em exercfcio 

PORTARIA N°.? f "f /05·1011- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA . 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atn'bliçiles que lhe são 
conferidas pela Portaria n• 103/98-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

H-~.·., 
ç·:o)~ ... 

. ~· .... 
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Conceder 03 (três) mesei de Ucença-Espedal Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93, 
aos servidores abaixo reladonados, integrantes do Quadro de 
Pessoal Ovil do Estado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRICULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO{S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
. CARGO 

:.Iracema Torres Patricio 
: Prolessor 
: 324434 
: 09/08/2004 a 07/08/2009 
: 01 a 30/06, 01/08 a 30/09/2011 
: Protocolo Geral no 24637/2011 

: Alessandra dos Santos Souza 
Professor 

MATRÍCULA : 433241 
QUINQUÊNIO : 
PERiODO{S) -
PROC~SO. 

22/03/2002 a 20/03/2007 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQU~NIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 

CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO($) 
PROCESSO 

01 a 30/06, 01/08 a 30/09/2011 
Protocolo Geral no 24681/201i" 

Am•ndio Souza da SiiYII 
Professor 
411485 
11/01/2002 a 21/05/2007 
01 a 30/06, 01/08 a 30/09/2011 
Protocolo Geral no 24639/2011 

aaudla Solange Santos e Silva 
·Professor 
620394 
09/06/2000 a 07/06/2005 
01 a 30/06, 01/06 _a 30/09/2011 
Protocolo Geral no 24669/2011 

Elalse do Socoii'O Barbosa da Silva 
Rocha 
Professor 
619663 
11/04/2005 a 09/04/2010 
01 a 30/06, 01/08 a 30/09/2011 
Protocolo Geral no 24636/2011. 

Macapá·AP, em j '3 de .~'v.. a. tO de 2011. 

V' I •"'•} I ' \t0~"'/ ~\'\;-> ~ ~~ 
'- ~ARY~NA GIBSON REBELO o. 

_Diriíora do DRH/SEAD- em ex~Cio 

PORTARIA N1 2t5i05·2011 -DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA . SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n• 1 03/98·SEAD, de 
03/03/96, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial 
Prêmio por Assiduidade, na forma do artigo 101, da 
lei n• 0066/93, aos servidores abaixo relacionados, 
integrantes do Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapá, lotados na SEED: 

SERVIDOR(A)c 

CARGO 
MATRICULA 
QUINQU~NIO 
PERIOOO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR(A) 

CARM 
MATRICULA 
OUINQU~NIO 
PERIODO(S) 
I'AOCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRICULA 
QUINQU~NIO 
PERIODO(S) 
PROCESSO 

'SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRICULA 
OUINQU~NIO 
PERIODO(S) 
PROCESSO 

: Kella Mlchelle Brito de 
Vasconcelos de Souza 

: Pedagogo 
: 857700 
: 20/02/2006 a 18/02120t1 
: 01 a 30/06, 01 a 31108 e 01 a 

31/12/2011 
: Protocolo Geral n' 25283/2011 

: Alessandra Martlno Ramos de 
Medeiros 
Professor 
654018 
22/03/2006 a 20/03/2011 
01 a 30/06 e 01108 a 30/09/2011 
Protocolo Geral n• 2520212011 

Valmir Deniur de Almeida 
Professor 
318531 
05105/1994 a 03/0511999 
01 a 30/06 e 01108 a 30/09/2011 
Protocolo Geral n' 26711/2011 

Leniselma Monteiro Silva Bellord 
Professor 
329258 
21106/1999 a 18/06/2004 
01 a 30/06 e 01108 a 30/09/2011 
Protocolo Geral n• 24628/2011 

SERVIDOR(A) Mlchelle Vllhena de Souza. 
CARGO Professor 
MATRICULA 860700 
OUINOU~NIO 20/02/2006 a 18/02/2011 
PERIODO(S) 01 a 30/06 e 01106 a 30/09/2011 
PROCESSO Protocolo Geral n• 25306/2011 c 

Macapá-AP, em ) '3 de f'-\_CA 3t{ . de 2011. 

.. ~t~h'l<h<' c; . .l.~L.. 
.!!Y'RYLitNA GllliSõ'N REBELO 

-Diretora do DRH/SEAD -·em exerclcio __ 

PORTARIA N° 'ltb/05•2011- DRH/SEAD •. 

A 'DIRETORA DO DEPARTAMENTO DI! RECURSOS 
HUMANOS DA SECRET~ . DE . ESTADO D~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuiçÕes que lhe são 
conferidas pela Portaria n• 103/98-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (trfs) meses de Llcença·Espedal Prêmio 
por AAiduldade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066/93, 
aos servidores abaixo relacionados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal OvH do Estado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO • 
SERVIDOR(A) 
CARGO 
MÀTRÍéÚLA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

: Josefa Pereira Campos Moura 
: Professor 
: 282952 
: 30/08/2003 a 27/08/2008 
: 01 a 30/05, 01/08 a 30/09/2011 

Protocolo Geral no 24676/2011 

Debora Nazare Gomes FonRCB 
Professor 
429040 
02/02/2002 a 31/01/2007 
01 a 30/06, 01/08 a 30/09/2011 
Protocolo Geral no 25218/2011 

Macapâ-AP, em ) <3 de .M <t (O de 2011. 
~(\ ' .. -) . 

_il\é"vi ld\') G (-~~ 1 •• 
M~YLENII GIBSON REBELO 

DiretOra do DRH/SEAD - em exerdclo 

PORTARIA N• '2.-tl!os-2011- DRHiSEAD, 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atrlbulç&!s que lhe são 
conferidas pela Portaria n• 103/98-SEAD, de 03/03/98, 
resolw, 

Conceder 03 (três) meses de Ucança·Especlal Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da lei no 0066/93, 
aos servidores abaixo relaciOnados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal CMI do Estado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRICULA . 
QUINQU~UO 
PERIODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRICULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRICULA 
QUINQU~UO 
PERfODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRICULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

Franclnete Trindade Sobral 
Professor 
335738 
21/02/2006 a 19/02/2011 
01 a 30/06 e 01/08 a 30/09/2011 
ProtocOlo Geral n• 24629/2011 

Ef~genia daa NIIVes Barbosa Rodrigues 
Professor 
414131 
17/06/1996 a 15/06/2001 
OI a 30/06 e 01/08 a 30/09/2011 
Pro!Dcolo Geral no 25222/2011 

Lella Rosana Ollvell'il Souza" 
Professor 
416290 
05/09/2001 a 03/09/2006 
01 a 30/06 e 01/08 a 30/09/2011 

. . Protocolo Gerai no 25301/2011 

Marly do Socorro cardoso Cabral 
Professor 
315885 

02/05/2004 a 30/04/2009 
01 a 30/06, e 01/08 a 30/09/2011 
Protocolo Geral no 25297/2011. 

Macapâ-AP, ej,J 9 ~e MA_'_~q-- _ de 2011. 

.\ lbrt k:·(_; ~ /..._S. L, 
,MAâYLEHA GIBSON REIELO • 

Olrelbn{ do DRH/SEAD- em exercício 

PORTARIA N° 2t ~ /05·2011 - DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DI! RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atrlbulçl!es que lhe g!o 
conferidas pela Portaria n• 103/'ii&-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (~ris) n-. de l.lc:IMça-Espedal Primlo 
por Alslduldade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066/93, 
aos servidores abaixo relaciOnados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRICULA 
QUINQUÊNIO 
PERfODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRICULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(Aj 
CARGO 
MATRÍQJLA 
QUINQlltNIO 
PEIÚODO(S) 
PROCESSO 

Willian F"19uelredo Cardoso 
Professor 
860310 . 
20/02/2006 a 18/02/20011 
01 a 30/06,.01/08 a 30/09/2011 
Protocolo Geral n• 25258/2011 

Nilma Nazaré Gomes Gonçalves Leitão 
Professor 
858064 . 
20/02/2006 a 18/02/2011 
OI a 30/06, 01/08 a 30/09/2011 
Protocolo Geral n• 27539/2011 

Anderson ele cassio de Oliveira da Silva 
Professor 
864145 
20/02/2006 a 18/02/2011 
01 a 30/06, 01/08 a 30/09/2011 
Pro!Dcolo Geral n° 25756/2011 
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SliRVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

Matinelde do Socol'ro Pereira de Barros 
Professor . 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

861987 
20/02/2006 a 18/02/2011 
01 a 30/06, 01/08 a 30/09/2011 
Protocolo Geral no 24632/2011 

Vanilda lucia Nunes Cunha 
Professor ' 
409n3 
17/08/2002 a 15/06/2007 
OI a 30/06, 01/06 a 30/09/2011 
Protocolo Geral no 24882/2011. 

Macapá-AP, em I~ de "-"l.CI.IÔ de 2011 . 

\fb'fià)? E:.-k~L. 
MARYU:tiÀ GIBSON REBELO 

Dlretofa do D~H/SEAD- em ~~~~!_elo 

(Educação 

Miriam Alves Corrêa Silva 

COMUNICADO 

) 

A Secretária de Estado da Educação comunica a todos os 

Interessados que átravés do Olicio n• 137/2011 - DGERIMP· 

AP, de 12 de maio de 2011, ·foi concedido adesão da Ata de 

Registro de Preços n• 02512010, referente ao Pregao Presencial 

para Sistema de Registro de Preços- n'OI212010/MP-AP, para 

a contrataçao de empresa cspedalil.ada para prestnçl!o. de 

serviços de acesso IP Pennanente, dedicado c exclusivo, 

atrnvés de link via. rádio. 

Mocapá-AP; 18 de maio de 2011. 

( ,, 
-·+-~.-~L_~\ 

' . -~-· rl-----;lves corria Silva 
• re~ de EstadO da Eduoçâc 

' Oeeteto n' 002tn011 c 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JL'SIIFICATIVA N'. 011111- CPL-SEED 

HOMOLOGO 

MACAPÁ-~/__illi_/2011_ 

r,.:,.o:L 
~rvESé~R~A SILVA 

SE~E'""ESTADOD;\ EDL"CAÇÃO 

Processo n•: 2011/5802 
A>'Sunto: Inuicibilidade t 
fundamento Legal: Artigo 5, Inciso t, da Lei n' 8.666193 e suas 
alt<roções. Adjudicado • CENffiO EOUCACIONAL · 
TECNOlÓGICO BI!ASit.EIRO - CETEB - CNPJ: 
06.181.97610001-94. Valor: RS 175.000,00 (cento e setenta c cinco 
mil teais). Fonte de Recursos: Programa: Univcrsalizaçfto e 
Qualidade da Educaçlo Bésica, A~: Aquisiçlo, eonstruçlo, reforma 
aluguel e reaparelhamento dos pródios escolares do Ensino 
Fundamental, Código: 12.361JOI62S17, Elemento de Despesa: 
33.90.J2 - Material de distribuiçlo grutuita, fonte: 102 - (SE). 
Objeto: Aquisiçlo de material didálico pera os alunos do Programa de 
A~leraçao da AJif"''di7.o80'!'. 

A presente !nexigibüi<Íilde visa a oqulsiçlo de material didótico aos 
alunos com auaso na idade escolar da rede estadual de ensino. Tal 
l'rograrrul de Aceleração da aptendizagem tem o objetivo de ellll<licor 
a distorçfto iJIUle/séric nas escol._. estaduais de ensino. A importdncia 
da aquisiçilo do referido material didático é que ajudar.i o 
dcserl\'olvimCnto intelcc:tual dos alllllOll na..'i e,;colo..t; dando 
oportunidodrs para que os mesmos tenham contato com novas 
técnicas, uma outra visao de mundo, outra formo de pensar, tomando 
assim as aulas mais diriámicas e atraentes. consc::qLienttrnente 
facilitando n processo ensino - a~dizagem. A CElEB e 
distribuido111 cxclusiYil deste material didático como bem ilustrn o 
declarução folha n. 08 do objeto desta justificativa c conforme 
docwncntaçôes cómprobatórias anexas ao processo em pauta. 
Portanto, nlo mta ahemativa a Administmçao a nfto ser adquirir do 
CETEB, única em condiç(les de atender esse objetivo do Programa 
t.-m epigmfe. ou seja, o fornecimento do material c por distribuidoro 
cxclusiVB. Considerando, que a Educação, direito de todos e dever do 
E.<tado e do famllia. conforme estabelecido na Conshtuição FcdCllll r
naLDB; 

Considerando, lambem, a impossibilidade de cumprir. oam o que 
delermina a Lei das Lieitaçt1es, ou scj~ licitar. que é "um 
proudimento administrntivo prclin1inar quo pennitc â Administração 
a seleção de stU futuro contrata.ntc dentre todos os concorrentes que 
acorrerem ao ~~~ha~':!!~nto, ~~o o que melhor convier au 



serviço público" (Çomen!arios a Lei de Licitações c Contratos. <la 
Administraçi!O Público-' Mruin ,\~daidc dc.C. Frdlll'a). Por isso. a 
impossibilidade, pois u aquisiç4o aqui ple_iteadn nãn'dispõe de vár1os 
fornecedores na praça e sim de um reprcscntaritc c.ornc:rcial e:<clusivo 
das Editoras. P.or1antu; a abertura de processo fonnal para a aquis.tçâo 
dos livros, esmriã fadada no fracasso, pois não atrairiam· intcl-essados, 
prejudicando e inviabilizarido o atendimento aos mandamus 
constitucionais, além de retardar a aquisiç!io, com isso, podendo, 
inclusi\·e causar maiores prejuizos-a Admini.o;trnçAo e priJléipalmcnt('. 
oos Alunos c Prof\!!iSores. Por todo o t!XJXr<.>tu, Senhora Secretária, 
submetemos a Vosso.nprcciaça:o esta J~1stificativa de Inexigibilidade, 
que se c.nconlra re'l"'ldada no artigo 25. lnci;o I. da Lei 8.666/93 c 
suas olte:rcçõ~s. paro autonzaçlio c r<ltiticação do valor acima citado 
em favor . Jõ CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO 
BRA~II.F.lRO " Cl:."fEB. ·Parn cumprimento da Lei e 1•isando o 
interesse da Administroç.!lo Pública C que·aprescnta.mos a V. Exa. d 

presente Justificativa para que seja homologada na fonna .Que 
dctcrmin3 o artigo 26 da Lei 8.666/93, bem· como, o di\'ulgaçAo d~ 
mesma no Dilirio OficisJ do Estado do Amapá, a fiin de que produz.a 
a eficlcia do ato. · 

Macapá·Af',l6demarçodeUiiL · 

, JOS8~~ú~BATO 
PRESIDENTE 'CPI~EI:IJ .. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTII'IC:AiiVA ~ 065111 '- CPL -SEED 
HOMOLOGO 

·Processo n• 2011/32571 
Assunto: Dispensa de Licita 
Fundamento Legal: 'Artigo , Inciso X. da Lei n• 8.666/93 e 
suas altemçOes. Adjudica o: MITRA D!OCESANA DE 
MACAPÁ. CPF: 07.814.217/0001-84. Valor: RS 21.405,60 
(Vinte e um mil quatrocentos e cinco reais e sessenta cenlavos). 
l'onte de RecursM: Programa: Univcrsalizaçao e Qualidade da 
Educ&çao. Básica, Ação: Aquisição, Construção, · Reforma, 
Aluguel e reapnrelhamento dos prédios escolares do Ensino 
Fundamental, Código: 12.36l.3016.2577, Elemento de Despesa: 
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, 
Fonte:.ll5 -(FUNDEB). Objeto: Locação de Imóvel 

Senhora Secretário, 

Justifica-se a presente dispensa de procedimento licitatório, que 
tem como objetivo a locação de um imóvel onde funciona a 
Escola Estadual Raimunda dos Passos Santos. com fulcro no 
artigo 24, inciso X, da Lei n' 8.666/93, o qual diz: "para compra 
ou locaçi!o de imóvel destinado ao atendimento de finalidades 
prec;fpuas da Administração, cujas necessidades de in>talação e 
localização condicione a sua escolha. desde que o preço seja 
compatlvel com o valor de merendo, segundo nvaliaçao 
pn!via".A locnção do imóvel se faz necessârio, pelo fato da 
inexistência de um p~dio pertencente ao governo do Estado que' 
atenda a necessidade dos alunos. Nesse contexto, surge o 
adjudicntário que coloca à disposição, desla Secretaria, um de 
seus imóveis, que pelas condições de instalação e localização é 
adequado para atender às necessidades dos alunos. Pois. dl:pOís 
de devida avaliação do mesmo, concluiu-se que o valor de R$ 
21.405,60 (Vinte e um mil quatrocentos e cinco reais e sessenta 
centavos), pelo período de 01/0112011 a 3lll2i2011, sendo que, 
o valor mensal scrâ de RS I. 783,80 (Hum mil setecentos e 
oitenta e tr!s reais e oitenta centavos), estando o mesmo 
compatível com o preço praticado no mercado. Vale ressaltar 
aJnda que, a existência da impossibilidade de cumprir com.o que 
determina a Lei de Licitações, ou seja, licitar, que é ·"um 
procedimento administrativo preliminar que permite à 
Administraçlo a seleçlio de seu futuro contratante dentre todos 
os concorrentes que acorreram ao seu chamamento, escolhendo 
o que melhor convier ao serviço público" (Comentários à Lei de 
Licitações c Contratos da Administração Pública - Maria 
Adclaidc de C. França). Portanto, a abertura dé processo fonnal 
para n contratação em pauta, estaria fadada ao fracasso, pois nBo 
atrairiam interessados em potencial, haja vista, a carericia de 
prédio que atenda essa · necessidade,. prejudicando c 
inviabilizando o atendimento aos mandamus constitucionais. 
além de retardnr o atendimento das necessidades aqui cxposlas, 
com isso, podendo, inclusive,. causar prejuiws a Administração 
e principalmente aos Alunos. 
Por todo. o exposto, Senhora Secretária, submetemos a Vossa 
.apreciação esta Justilicaliva de Dispensa de Licitação •. para 
autorização c ratificação do valor acima citado em favor do 
referido adjudicatário, objetivando a locação do imóvel para 
atender as necessidades dos alunos da ~a Estadual 
Nu.mWloa uos rassus ~anws, vt~BJl~ ua.r conunumuoe uo 
processo ensino-aprendizagem desenvolvido naquele 
educandário. Para cumprimento da Lei c visando o interesse da 
Administraçao Pública é que apresentamos a V. Exa, a presente. 
Justiticaliva para que seja lromologada na forma que determina 
n artigo 26 da Lei n• 8.666/93, bem como, a divulgação da 
mesma no Diário Oficial do Estado do Amapá. a fim de que 
produza a eficácia do ato. 

Macapá-AP, 13 de maio de 2011. 

~OSÉ'~RALLOBATO 
P~l~l\~~J.JSEEU 

(DIÁRIO OFICIAL) 

-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃÓ 

JUSTIFICATIVA N• 068/ll - CPL -SU::O 
HOMOLOGO 

~a~P. ~~~ tLnotJ 

i-~--'---
M ALVES CORRÊA SILVA 

:Kl'!'t.UUA..DE-ÉSTADO DA F.Dl:CAÇ..\0 

Processo n' 20.i /1324 
Asslfnto: Dispe a de Licitação 
fundamento Le ai: Anigo 24, lndso X, da Lei n" 8.666/93 e 
suas alterações.· Adjudicado: CREUZAUNA SOARES DOS 
SANTOS. CPF: 388.350.292-87. Valor: RS 3.949;92 (Três 
tnil, novecentos c quarenta e nove reais e novenia c dois 
centavos). Fonte de Recursos: Programa: Universalização e 
Qualidade da ·Educação Básica, Ação: Manutenção e 
Implementação das Atividades Administmtivo-Pcdagógica.• 
do Ensino fundamental, Código: 12.361.3016.2382, Elemento 
de Despesa: 33.90.36- Outros Serviços de Terceiros -l'essoa 
Física, Fonte:J02 -(SE). Objeto: Locação de l_"!_óvel 

SenhorJ Secretária, 

Justifica-se a presente dispensa de procedimento lici~,lório, 

que tem como objetivo a locação de um imóvel onde funciona 
a Escola Estadual Pracuúba do Araguari, com fulcro no 
artigo 24, inciso X, da Lei n• 8.666/93, o qual diz: "para 
wmpra ou locação de imóvel destinado ao atendimenlll de 
finalidades prccipuas da Administraçao, cujas necessidades de 
instalação· e localizaçao condicione a sua escolha, desde que o 
pre1•o seja compatível com o valor de mercado, segundo 
avaliação prévia".A locação do imóvel se faz necessário, pelo 
fato .da inexistência de um prédio pertencente no governo do 
Estado qu~ atenda a necessidade dos.alunos. Nesse contexto. 
surge o adjudicatário que coloca à disposição, desta Secretaria, 
um de seus imóveis, que pelas condições <le instalação e 
lncalização é adequado para atender ás necessidades dos 
alunos. Pois, depois de devida avatiação do mesmo. concluiu· 
se que o valor de RS 3.949.92 (Três mil novecentos e quarenta 

- c nove reais e noventa e dois centavos), pelo perfodo de 
01/01/2011 á 31/12/2011, sendo que; o valor mensal seni de 
RS 329,16 (Trezentos c vinte e nove reais e dezesseis 
centavos), estando o mesmo compativel com o preço praticado 
no mercado. Vale ressaltar ainda que. a . exisléncia da 
impossibilidade de cumprir com o que determina a Lei de 
LicitaçOes, ou seja. licitar, que é "um procedimento 
administrativo preliminar que permite à Administraçfio a 
seleção de seu futuro contratant.c dentre todos os concorrentes 
que acorrerem ao seu chamamento, eswlhendo o que melhor 
convier ao serviço público" (Comentârios à Lei de Licitações 
e Contrruos di. Administração Pública- Maria Adclaidc de C. 
França). Portanto, a nbertura de processo formal par• a 
contratação em pauta. ·estaria fadada au fracasso, pois não 
lt!rairiam interessados em poicncial, haja vista, a carência de 
prédio que atenda essa ' necessidade, prejudicando e 
inviabilizando o atendimento aos mandamus constitucionais, 
além dé retardar o atendimento das necessidades aqui 
expostas. com isso, podendo, inclusive, causar prejulzos a 
Administraçao c principalmenle aos Alunos .. 
Por todo o exposto, Senhora Secretária. submetemos a Vossa 
apreciação esta Justificaliva de Dispensa de Licita~-ão. para 
autorização e rntilicação do valor acima citado em ravor do 
referido.J!!!i!!dical~bjetivando a I'S_ão do imóvel~ 
atender as necessidades dos alunos da Escola Estadual 
Pr•cuuba .do Araguari, visando dar continuidade ao processo 
oosino•aprcndizagem desenvolvido naquele éducandário. Para 
cumprimento da l..ei e visando o interesse da Administração 
Pública é que apresentamos a V. Exa, a presente Justificativa 
para que seja homologada na forma que determina o artigo 26 
da Lei n• 8.666193, bem como, a divulgação da mesma no 
Diário Oficial ao Estado do Amapá, a fim de que produza a 
eficácia do ato. 

Macapá-AP, ll de maio de 2011. 

JOSÉ MJÍÀ~LÔBATO 
PRESIDENTE CPJ.JSEED 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA N" 070/11- CPL -SEED 
HOMOLOGO 

Macapá·AP, J3 I O)' 12011 

Processo n• 2011132591 
Assunto: Dispensa de Licita ão 
Fundamento Legal: Artigo 4, Inciso X. dn Lei n• 8.666/93 e 
SUaJ alterações. Adjudi o: MITRA DlOCESANA DE 
MACAPÁ. CPJ: 07.814.217/0001·84. Valor: RS 82.281,12 
{Oitenta e dois mil, duzentos c oitenta c um reais e doze · 
centavos). Fonte de Recursos: Programa: Universalização e 
Qualidade da Educaçao Bâsica, AÇao: Aquisição, Construção, 
reforma aluguel c reaparelhamento dos prédios escolares do 
E,sin!l Fundamental. !'.Migo: l1.:<·'1.3f.!(-"?517 F!•men!J d~ 

Pã . 20 

Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Ju_ridica. Fonte: 115 -{FUNOEB). Objeto: Locação de Imóvel 

Senhora Secretária, · 

Justifica-se a presente dispensa de pl"OCC(jim..;to li.citatório, que 
tem como objetivo a locação de um imóvel onde funciona ·a 
Escola Estadual Santa Maria , com fulcro no artigo 24, inciso X, 
da Lei n• 8.666/93, o qual diz: "para compra ou locação de 
imóvel destinado .ao aiendimento de finalidades precipuas da 
Administração, cujas necessidades de instalação e localização 
condicione a sua cscolhn, desde que o preço seja compatfvcl 
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia".A locaçllo 
do imóvel se faz necessário. pelo fato da inexistência de um 
prédio pertencente ao governo do Estado que lllenda á. 
necessidade dos alunos. Nesse contexto, surge o adjudicatário 
que coloca à disposição, desta Secretaria, um de seus imóveis, 
que pelas condições de instalaçilo c localização é adequado para 
aten~er às necessidades dos alunos. Pois •. depois. de devida 
avaliação do mesmo, concluiu-se que o valor de RS 82.281,12 
(Oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e dot.e 
centavos), pelo período de Ol/0112011 a 31/12/201 I, sendo que, 
o valor mensal ser.i de RS 6.826,76 (Seis mil oitocentos e vinte e 
seis reais e setenta e seis centavos). estando o mesmo 
compativcl com o preço praticado no mercado. Vale ressaltar 
ainda que, a existência da impossibilidade de cumprir com o que 
determina a Lei de Licitações, ou seja, licitar, que é "um 
procedimento administrativo preliminar que permite á 
Administração a selcçilo de seu futuro contratante dentre todos 
os concorrentes que acorreram ao seu chamamento, escolhendo 
o que melhor convier ao serviço público" (Comentários à Lei de 
Licitações c Contmtos da Administração Pública - Maria 
Adelaide de C. França). Portanto, a abertura de processo formal 
para a contratação em pauta, estaria fadada ao fracasso, pois não 
atrairiam interessados em potencial, haja vista, n carência de 
prédio que atenda essa necessidade, prejudicando e 
inviabilizando o ·atendimento aos mandamus constitucionais 
além de retardar o atendimento das necessidades aqui expostas: 
com isso, podendo, inclusive, causar prejufzos a Administração 
e principalmente aos Alunos. . 
Por todo o exposto, Senhora Secretária, submetemos a Vossa 
apreciação e5ta Justificaliva de Dispensa de Licitaçãó, para 
autorização e ratificaçllo do valor acima citado em favor do 
referido adjudicatário, objetivando a locacão do imóvel para 

au:mot::r as n~SIWlUt=S uos u1unus uu t:.scout t.staouat ,:,ama 
Maria. visando dar conlinúidade ao processo ensino· 
apre~dizagcm desenvolvido naquele educandário. Para 
cumprimento da Lei e visando o interesse da Administração 
Pública é que apresentamos a V. Exa, a presente Justificativa 
para que seja homologada na forma que determina o· artigo 26 da 
Lei n• 8.666/93, bem como, a divulgaçAo da mesma no Diário 
Oficial do Estado do Amapã, a fim de que produza a eficácia do 
ato. 

Macapá-AP. 13 de maio de 2011. 

JOSÉ~t.CoBATo 
PRESIDENTE CPJ,/SEED 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA N' 071/11- CPL ...StEll 
HOMOLOGO _. 

Macapá-AP,! 2> I 0 '::>áo11 

Processo n' 2011132577 
Assunto: Dispensa de Lici 
Fundamento Legal: Artigo 4, Inciso X, da Lei n• 8.666193 e 
suas alteraQOes. Adjudicado: MITRA D!OCESANA DE 
MACAPÁ. CPJ: 07.814117/0001·84, Valor: R$ 35:676,00 
(Trinta e cinco mil seiscentos c setenta e seis reaiS). Fonte de 
Recursos: Programa: Universalização e Qualidade da Educàção' 
Básica, AçAo: Aquisição, Construçi!O. reforma aluguel. e 
reaparelhamento dos prédios escolares do Ensino FundlÚ!lental. 1 
Código: 12.361.3016.2577, Elemento de Dc:Spesà: 33.90.39 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica , Fonte: 115 -
(FUNDEB). Objeto: Locação de !móvel 

Senhora Secretária. 

Justifica·sc a presente dispensa de procedimento licitatõrio. que 
tem como objetivo a locaçAo de um imóvel onde ·funciona .·a 
Escola Estadual Padre Vitoria Galliani·, CÓm fulcro no artigo 24, 
inciso X; da Lei n• 8.666/93, o qual diz: "para compra ou 
locação de imóvel destinado ao atendimento de finalidades 
precípuas- da Administraçao, cujas necessidades de insialaçao c 
localização condicione a sua escolha. desde que o preço seja 
compatlvel com o valor de mercado. segundo avaliação 
r.:évia".A locação do imóvel se faz necessário, pelo fato da 
inexist~ncia de um prédio pertencente ao governo do Estado que 
ulenda a necessidade dos aluno$. Nesse contexto, surge o 
adjudicatário que coloca à disposição, desta Secretaria, um de 
seus imóveis, que pelas condições de instalação c localização é 
adequado para atender às necessidades dos alunos. Pois, depois 
de devida avaliaçao do mesmo, concluiu-se que o valor de R$ 
35.676,00(Trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais), 
;>~'(' p~~{odo de 01/0112011 a 3l/12/2011, sendo qutt o valor 



Macapâ, 23.05.2011 

mensal será d• R$ 2.973,00 (Dois mil novecentos e setenta e três 
reais), estando o mesmo compativel com o preço praticado no 
mercado. Vale ressaltar ainda que, a existência da 
impossibilidade de cumprir com o que determina a ~ei de 
Licitações, ou seja, licitar, que é "um procedomento 
administrativo preliminar que permite à Administração a seleção 
de seu futuro contratante dentre todos os concorrentes que 
acorreram ao seu chamamento, escolhendo o que melhor convier 
ao serviço público" (Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos da Administração Pública - Maria Adelaide de C. 
França). Portanto, a abertura . de processo formal para a 
contralaçãlr em pauta, estaria fadada ao fracasso. p(lis nao 
atrairiam interessados em potencial, haja vista, a carência de 
prédio que atenda essa necessidade, prejudican~o . e 
inviabiliznndo o atendimento aos mandamus cnnstotucoonaos, 
além de retardar o atendimento das necessidades aqui expostas, 
com isso. podendo, inclusive, causar prejuizos a Administração 
e principalmente aos Alunos. 
Por todo o exposto, Senhora Secretária, submetemos a Vossa 
apreciação esta ·Justificativa de DispenSa de Licitação, para 
autorização c ratificação do valor acima citado em favor do 
referido adjudicatàrio, objetivando a locação do imóvel para 
wcnut:r as nt:eess1o.aues uus wunos ou r:.SCOia cstauual raurt: 
Vitória Galliani, \'isando dar continuidade ao processo ensino
aprendizagem desenvolvido naquele educandàrio. Para 
cumprimento da Lei e visando o interesse da Administração 
Pública é que apresentamos a V. Exa, a presente Justifjcativa 
para que seja homolog-dda na forma que determina o artigo 26 da 
lei n• 8.666/93, bem como, a divulgação da mesma no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, a fim de que produza a eflcàcia do 
ato. 

Macapá·AP, 13 de maio de 201 I. 

JOSÉ~~~LOBATO 
PRESIDENTE CPL/~EED 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO 

JUSTIFICATIVA N' 072/11 - CPL -SEED 
UOMOLOGO 

Macapá·AP, j ,3 fO '( 12011 

Processo n• 20 I I /325 64 
Assunto: Dispensa de Licit ção ' 
Fundamento Legal: Artigo 4, Inciso X, da lei n• 8.666193 e 
suas alterações. Adjudi do: MITRA DIOCESANA DE 
MACAPÁ. CI'J: 07.814.2 1/0001·84. Valor: R$ 64.216,80 
(Sessenta c quatro mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta 
centavos). Fonte de Recursos: Progranta: Universalização e 
Qualidade da Educação Rásica, Ação: Aquisição, Construçfto, 
reforma aluguel e reaparelhamcnto dos prédios escolares do 
Ensino Fundamental. Código: 12.361.3016.2577, Elemento de 
~spesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica, Fonte: 115- (FUNDEB). Objeto: locação de Imóvel. 

~ SenhoraSecretària, 

Justifica-se a presente dispensa de procedimento licitatório, que 
tem como objetivo a locação de um imóvel onde funciona q 
Escola Estadual Sernfini Costaperária , com fulcro no artigo 24, 
inciso X. da Lei n• 8.666193, o qual diz: "para compm ou 
locação de imóvel destinado ao atendimento de fin~lidad.es 

· precípua• da Administraçao, cujas necessidades de instalação e 
localizaçi!u condicione a sua escolha, desde que o preço seja 
compat!vcl com o valor de mercadq. segundo avaliaçao 
prévia".A locação do imóvel se faz necessàrio, pelo fato da 
inexistência de um prédio pertencente ao governo do Estado que 
atenda. a necessidade dos alunos. Nesse contexto, surge o 
adjudicatário que coloca à disposição, desta Secretaria, um de 
seus imóveis, que pelas condições de instalnçl!o e localizaçllo é 
adequado para atender às necessidades dos alunos. Pois, depois 
de devida avaliaçl!o do mesmo, concluiu-se que o valor de R$ 
64.216,80 (Sessenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e 
oitenta centavos), pelo perfodo de 01/0112011 n 31/1212011, 
sendo que, o valor mensal será de R$ 5.351,40 (Cinco mil, 
trezentos e cinqüenta e um reais e quarenta centavos), estando o 
mesmo compatível com o preço praticado no mercado. Vale 
ressaltar ainda que, a cxist!ncia da impossibilidade de cumprir 
com o que determina n Lei de licitações, ou seja, licitar, que é 
"um procedimento administrativo prclinoinar que permite à 
Administração a seleção de seu futuro contratante dentre todos 
os concorren'tes que acorreram ao seu chamamento. escolhendo 
o que melhor convier ao serviço público" (Comentários à Lei de 
licitações e Contratos da Administração Pública - Maria 
Adelaide de C. França). Portanto. a abertura de processo formal 
para a contratação em pauta, estaria fadada no fracasso, pois não 
atrairiam interessados em potencial, haja vista, a carência de 
prédio que' atenda c«a necessidade, prejudicando e 
inviabilizando o atendimento aos mandamus constitucionais, 
além de retardar o atendimento das necessidades aqui expostas, 
com isso, pod•ndo, inclusive, causar preju!zos a Administraçao 
e principalmente aos Alunos. 
Por todo o exposto, Senhora Secretária, submetemos a Vossa 
apreciação esta Justificativa de Dispens~ de licitaçilo, para 
autorização c ratificação do valor acima citado em favor do 
referido adjudicatário, objetivando a locação do imóvel para 

(DIÁRIO OFICIAL) 

atL11Utr as n~sstua.u~:s uos wunos ua ~sc01a t.srauuat :::,crdlmt 
Costaperária, visando dar continuidade ao processo ensino· 
aprendizagem desenvolvido naquele educandàrio. Para 
cumprimento da lei e visando o interesse da Administmção 
Pública é que apresentamos a V. Exa, a presente Justificativa 
para que seja homologada na forma que determina o artigo 26 da 
lei n• 8.666/93, bem como, a divulgação da mesma no Diàrio 

. Oficial do Estado do Amapá, a fim de que produza a cficàcia do 
alO. 

Macapá·AP, 13 de maio de 201 L 

JOSÉM~4Á~~~~~~TO 
P.R;ro~E CPUSE~_D. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO 

JliSTIFICATIVA N' 082/11 - CPL ~EED 
HOMOLOGO 

Processo.n• 2011/32594 
Assunto: Dispensa de licita o 
Fundamento J.egal: Artigo , Inciso X, da lei n• 8.666/93 e 
suas alterações. Adjudica : MITRA 'DIOCESANA DE 
MACAPÁ. CPJ: 07.814.21710001·84. Valor: R$ 35.676,00 
(Trinta c cinco mil seiscentos e setenta e seis reais). Fonte de 
Recursos: Programa: Universali?.ação e Qualidade da Educação 
Básica, Ação: Aquisição, Construção, reforma aluguel e 
reaparelhamento dos prédios escolares do Ensino Fundamental. 

·Código: 12.361.3016.2577, Elemento. de Despesa: 33.90.39 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur!dica, Fonte: 115 -
(F'UNDEB). Objeto: locação de Imóvel 

Senhora Secretària, 

Justifica-se a presente dispensa de procedimento licitatório, que 
tem como objetivo a locação de um imóvel onde funciona a 
Escola Estadual Padre Ângelo Biraghi, com fulcro no artigo 24, 
inciso X. da Lei n• 8.666193, o qual diz: "para compra ou 
locaçllo de imóvel destinado ao atendimento de fin~lidades 
precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e 
localização condicione a sua escolha, desde que o preço seja 
compatfvel com o valor de mercado, segundo avaliação 
prévia".A locação do imóvel se faz necessário, pelo fato da 
inexistência de um pnidio pertencente ao governo do Estado que 
atenda n necessidade dos alunos. Nesse contexto, surge o 
adjudicatário que coloca' à disposição, desta Secretaria, um de 
seus imóveis, que pelas condições de instalação c localização é 
adequado para atender às necessidades dos alunos. Pois. depois 
de devida nvn!iação do mesmo, concluiu·se que o valor de R$ · 
35.676,00 (Trinta e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais), 
pelo período de 01/0112011 a 31/12/2011, sendo que, o valor 
mensal será de RS 2.973,00 (Dois mil novecentos e setenta e três 
reais), estando o mesmo compat!vel com o preço praticado no 
mercado. Vale ressaltar ainda que, a existência da 
impossibilidade de cumprir com o que determina a lei de 
Licitações, ou seja, licitar, que é "um procedimento 
administralivo preliminar que permite â Administmçao a seleção 
de seu futuro contratante dentre todos os concorrentes que 

-acorreram ao seu chamamento, escolhendo o que melhor convier 
ao serviço público" (Comentários à lei de Licitações e 
Contratos da Administração Pública - Maria Adelaidc de C. 
França). Portanto, a abertura de processo formal para a 

. contratação em pauta, estaria fadada ao fracasso, pois não 
atrairiam interessados em potencial. haja vista, a carência de 
prédio que atenda essa necessidade, prejudicando e 
inviabilizando o atendimento aos mandamus constitucionais. 
além de retardar o atendimento das necessidades aqui expostas, 
com isso, podendo, inclusive, causar preju!zos a Administração 
e principalmente aos Alunos. 
Por todo o exposto, Senhora Secretària, submetemos a Vossa 
apreciação esta Justili.cativa de Dispensa de Licitação. para 
autorização c ratificação do valor acima citado em 'favor do 
referido adjudicatário, objetivando a locação do imóvel para 
.atender as necessidades dos alunos da Escola Estadual Padre 
t:Ulgeto otrugm, Ytsãiioo uur ConnnUJuaue au proet!~su ensmn· 
aprendizagem de.senvolvido naquele educandário. Para 
cumprimento da lei e visando o interesse da Adminislração 
Pública é que apresentamos a V. Exa, a presente Justificativa 
para que seja homologada na forma que determina? artigo 2_~ ~a 
lei n• 8.666193, bem como, a divulgaçao da mesma no Ptarlo 
Oficial do Estado do Amapâ, a fim de que produza a eficàcia do 
ato .. 

Macapá·AP, 13 de maio de 2011. 

JOSÉ~~B~TO 
PRESIDENTE CPUSEED _ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA N' 083/11-CPL-SEED 
HOMOI.OGO 

/ 

Macapá·AP,/-~~) 0~ 12011 

/'11 

MIRIAM LV WA SILVA 
SECRETÁRIA DE ES ADO DA EDVCAÇÃO 

Processo n• 2011132559 
Assunto: Dispensa de Lici 
Fundamento Legal: Artig 
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suas alterações. Adjudi do: MITRA DIOCESANA DE 
MA.CAPÁ. CPJ: 07.814.217/0001·84. Valor: R$ 96.325,20 
(Noventa e seis mil trezentos e vinte e cinco· reais e vinte 
centavos). Fonte de RecursOs: Programa: Universalização e 
Qualidade da Educaçl!o Bàsica, Ação: Aquisição, Construção, 
reforma aluguel e reaparelhamento dos prédios escolares do 
Ensino Fundamental. Código: 12.361.3016.2577, Elemento de 
Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Juridica, Fonte: li 5- (FUNDEB). Objeto: Locação de Imóvel 

Senhora Secretária, 

Justifica-se a presente dispensa de procedimento licitatório, que 
tem como objetivo a locação de um imóvel onde funciona a 
Escola Estadual Padre Simão Corridori, com fulcro no artigo 24, 
inciso X, da Lei n• 8.666193, o qual diz: "pani compra ou 
locação 'de imóvel destinado ao atendimento de finalidades 
precípuas da Administraçêo, cujas necessidades de· instalação e 
localizaç!!o condicione a sua escolha, desde que o preço seja 
compat!vel com o valor de mercado,· segundo avaliaçfto 
prévia".A locação do imóvel se faz necessário, pelo fato da 
inexistência de um prédio pertencente ao governo do Estado que 
atenda a necessidade dos alunos. Nesse contexto, surge o 
adjudicatário que coloca à disposição, desta Secretaria, um de 
seus imóveis. que pelas condições de instalação e localização é 
adequado para atender às necessfdades dos alunos. Pois, depois 
de devida avaliação do mesmo, concluiu-se que o valor de R$ 
96.325,20 (Noventa e seis mil trezentos e vinte e cinco reais c 
vinte centavos), pelo período de 01/0112011 a 3 Vl212011, sendo 
que, o vulor mensal serà de R$ 8.027,1 O (Oito mil vinte e sete 
centavos c dez centavos), estando o mesmo compatfvel com o 
preço praticado no mercado. Vale ressaltar ainda que, a 
existência da impossibilidade de cumprir com o que determina a 
lei de Licitações, ou seja, licitar, que é "um proccdhilento 
administrativo preliminar que permite à Administmção a seleção 
de seu futuro contratante dentre todos os concorrentes que 
acorreram ao seu chamamento, escolhendo o que melhor convier 
ao serviço público" (Comentários à lei de Licitações e 
Contratos da. Administração Pública - Maria Adclaidc de C. 
.França). Portanto, a abertura de processo formal para a 
contratação em pauta, estaria fadada ao fracasso, pois nilu 
atrairiam interessados em potencial, haja vista, a carência de 
prédio que atenda essa necessidade, prejudicando c 
inviabi!izando o atendimento aos mandamus constitucionais, 
além de retardar o atendimento das necessidades aqui expostas, 
com isso, podendo, inclusive, causar preju!zos a Administmção 
e principalmente aos Alunos. 
Por tildo o exposto, Senhora Secretária, submetemos a Vossa 
apreciação esta Justificativa de Dispensa de Licitaçfto, para 
autorização e ratificação do valor acima citado em favor do 
referido adjudicatário, objetivando a locação do imóvel para 
atender as necessidades dos alunos da Escola Estadual Padre 
~nnau Lomuon, VJSW1UU uur connnumaoe ao processo ensmo-
aprendizagem desenvolvido naquele educandàrio. Para 
cumprimento da Lei e visando o interesse da Administração 
Pública é que apresentamos a V. Exa, a presente Justificativa 
para que seja homologada na forma que determina o artigo 26 da 
lei n• 8.666/93, bem como, a divulgação da mesma no Diàrio 
Oficil\1 do Estado do Amapá, a fim de que produza a eticàcia do 
ato. 

Macapá·AP, 13 de maio de 2011. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICA fi' A N• 084/11 - CPL ~Eim 
HOMOLOGO 

Macapá·AP, l3t 0( 12011• 

MIRIAM 
SECRETÁRIA DE 

Processo n• 2011132586 
Assunto: Dispensa de li 'tação 
Fundamento Legal: Arti o 24, Inciso X, da lei n• 8.666/93 e 
suas alterações. Adju icado: MITRA DIOCESANA DE 
MACAPÁ. CPJ: 07.814.21710001·84.• Valor: R$ 46.382,88 
(Quarenta e seis mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e 
oito centavos). l'ontc de Recursos: Programa: Universalização e 
Qualidade da Educação Bàsica, Açllo: Aquisição, Constru~o. 
reforma aluguel e reaparelharnen:o dos prédios escolares 1o 
Ensino Fundamental. Código: 12.361.30I6.2577, Elemento de 
Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurfdica, Fonte:-115- (FUNDEB). Objeto: Locaça .. de lm<;lvel 

Senhora Secretária, 

Justifica-se a presente dispensa ~e procedimento licitatório, que 
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tem éomo objetivo a locação de um imóvel onde funciona a 
Escola Estadual São João, com fulcro no artigo 24, inciso X, da 
Lei n• 8.666/93, o qual diz: ~·para compra ou locação de imóvel 
destinado ao atendimento de finalidades preclpua< da 
Administruçilo, cujas necessidades· de instolação e localização 
condicione a sua escolha, desde que o prec;o seja compatfvel 
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia".A locação 
do imóvel se faz necessário, pelo fato da incxisiencia de um 
prédio pertencente ao governo do Estado que atenda a 
necessidade dos alunos. Nesse contexto, surge o adjudicatário 
que coloca à disposição, desta Secretaria, um de seus imóveis, 
que pelas condições de instalação e localização é adequado para 
atender às necessidades dós alunos. Pois, depois de devida 
avaliação do ·mesmo, concluiu-se que o valor de R$ 46.382,88 
(Quarenta e seis mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e 
oito oentavos). pelo perlodo de 01/01/2011 a 31/12/2011, sendo 
que, o valor mensal será de R$ 3.865,24 (Trés mil oitocentos c 
sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). estando o 
mesmo compatível com o prec;o prBtiéado no mercado. Vale 
ressaltar ainda que, a existência da impossibilidade de cumprir 
com o que determina a Lei de Licitações, ou seja, licitar, que é 
"um procedimento ,administrativo preliminar que permite à 
Administração a seleçilo de seu futuro contratante dentre todos 
os concorrentes que acorr~rarn ao seu cha.11amento. escolhendo 
o que melhor convier ao serviço público" (Comentários à Lei de 
Licitações c Contratos da Administração Pública - Maria 
Adelaide de C. França). Portanto, a abertura de processo formal 
para a contrataçilo em pauta, estaria fadada ao fracasso, pois não 
atrairiam intere>'liados em potencial, haja vista, a carência de 
prédio que atenda essa necessidade, prejudicando e 
inviabilizando o atendimento aos mandamus constitucionais, 
além de retardar o atendimento das necessidades aqui cxpnstas, 
com isso, podendo, inclusive, causar prejufzos n AdministraçAô 
e principalmente aos Alunos. 
Por todo o exposto, Senhora Secretária, submetemos a Vossa 
apreciação esta~Justificativa de Dispensa de Licitação, para 
autorização e· ratificação do valor acima citado em favor do 
referido adjudicatário, objetivando a locação do imóvel para 
atender as neCessidades dos alunos da Escola Estadual São João, 
\'tsanuu uar étmunumaue uo pro~ cnstml~aprenOizagem 
desenvolvido naquele educandário. Para cumprimento da Lei e 
visando o interesse da Administração Pública é que 
apresentamos a V. Exa; a presente Justificativa para que seja 
homologada na forma que detennina o artigo 26 da Lei n• 
8c666193, bem como, a divulgação da mesma no Diário Oficial 
do Estado do Amapá, a fim de que produza n eficácia do alo. 

Macapá-AP, i3 de maio de 2011. 

JOSÉ ~A~~~ATO Pi::j~:~n; CPLISEED 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃ~ 

JUSTIFICATIVA N• {)87/11- CPL -SEED 
HOMOLOGO 

iJ, o~ 
Macapfi..AP, _"'"1_1 __ ... _-12011 

Processo n• 2011/32568 
Assunto: Dispensa de Licita o 
Fundamento Legal: Artigo 2 • Inciso X. da Lei n• 8,666/93 e 
suas alterações. Adjudicad : MITRA DIOCESANA DE 
:Y!ACAPA. CPJ: 07.814.21 /OOD1-84. Valor: R$ 53.513,28 
(cinqUenta e m!s mil quinhentos e tre7.e reais vinte e oito 
centavos). Fonte de Recursos: Programa: Universalização e 
Qualidade da Educação Bàsica, Ação: Aquisição, Construção, 
reforma aluguel e reaparelhamento dos prédios escolares do 
Ensino Fundamental. Código: 12.361.3016.2577, Elemento 
de Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 
Juridica, Fonte: 115 - (FUNDBD). Objeto: LocaçiiO de 
Imóvel 

Senhord Secretária, 

Justifica-s• a presente dispensa de procedimento licitatório, 
<JUe te.11 .:omo objetivo a locação de um imóvel onde funciona 
a Escola Estadual S!io Lázaro, com fulcro no artigo 24, inciso 
X, da Lei n• 8.666193, o qual diz: "para compra ou locação de 
imóvel destinado ao atendimento de finalidades precípuas da 
Administração. cujas necessidades de instalação e localização 
condicione a sua escolha. desde que o pncço seja compatível 
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia" .A locação 
cio imóvel se faz necessário, pelo fato da inexistência de um 
prédio pertencente ao governo do Estado que atenda a 
necessidade dos alunos. Nesse contexto, surge o adjudicatário 
que coloca à disposição, desta Secretaria, um de seus imóveis, 
que pelas condições de instalação ·c localização é adequado 
para atender às necessidades dos alunos. Pois, depois de 
devida Bl'aliação do mesmo, concluiu-se que o volor de RS 
53.513,28 (cinqüenia e três mil quinhentos e treze reais e 
vinte e oito centavos), pelo período de 01/0112011 a 
31112/2011, sendo que, o valor mensal será dé RS 4.459,44 
(qu_atro mil quatrocentos e cinqOenta e nove reais e quarenta e 
quatro centavos), er.tan<~' o mesmo compatlvel com o preço 
praticado no mercado. Vale ressaltar ainda que. a existência 
da iinpoosibilidade de cwnprír·com o que determina a Lei de 
Licitações, ou seja, HcHar1 que é '~um m:9éedimento 
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administrativo preliminar que permite à Administração a 
seleção de seu futuro contratMte dentre todos os concorrentes 
que acorrerdm ao seu chamamento, escolhendo o que melhor 
convier ao serviço público" (Comentários o Lei de Licitações 
e Contratos da Administração Pública- Maria Adeluide de C. 
FranÇa). Portanto, a abertura de prooesso formal para a 
contrntaç.ão em pauta, estaria fadada ao fracasso, pois não 
atrairiam interessados em potencial, haja vista. a carência de 
prédio que atenda essa necessidade, prejudicando e 
inviabilizando ó atendimento aos mandanms constitucionais, 
além de retardar o atendimento das necessidades aqui 
exposta~, com isso, podendo, inclush.·e1 causar prcj ufzos a 
Administração e principalmente aos Alunos. 

Por'todo o exposto, Senhora Secretária, submetemos a Vossa 
apreciação esta Justificativa de Dispensa de Licitação, para 
autorização e ratificação do valor acima <citado em favor do 
referido adjudicatário, objetivando a locação do imóvel pare. 
atender as necessidades dos alunos da referida esco~ visando 
dar · eontin~iihiiieaõ processo ensino-aprendizagem 
desenvolvido naquele educandário. Para cumprimento dá Lei 
e visando o interesse da Administração P6blica é que 
·apresentamos a V. Exa, a presente Justificativa paia que seja 
homologada na fonna que determina o anigo 26 da Lei n• 
8.666/93, bem como, a divulgação da mesma no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, à' fim de que produza a eficácia 
do ato. 

Macapá-AP, 13.dc maio de 2011 

Lr-.4.-
JosÉ MJ!RIÀ AMARAL LO BATO 

PRESIDENTE CPL/SEED - --- -- ---

COMISSÀÜ PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA N• 088/11 - CPL -SEED 
110M O LOGO 

Macapã-AP,~~/2011 

·Processo n• 201l/32SS5 
Assunto: Dispensa de Licitaç!o 
Fundamento Legal: Artigo 24, 1 ci59 X, da Lei n• 8.666193 e 
sua.• alterações. Adjudicado: ITM DIOCESANA DE 
MACAPÁ. CPJ: 07.814.217/ 1-84. Vàlor: R$ 92.531,28 
(noventa e dois mil quinhentos trinto e um reais e vinte e 
oito centavos). Fonte de Recursos: Programa: Universalização 
e Qualidade da Educação Bàsica, Açilo: Aquisição, 
Construção, reforma aluguel e reaparelhamento dos prédios 
escolares do Ensino fundamental. Código: 
12.361.3016.2577, Elemento de Despesa: 33.90.39- Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica, Fonte: 115 -
(FUNDES). Objeto: Locação de Imóvel 

Senhora Secretária, 

·Justifica-se a presente dispensa de procedimento li citatório, 
que tem como objetivo a locação de um imóvel onde funciona 
a Escola Estadual Padre Dário, com fulcro no artigo 24, 
inciso X, da Lei-. n• 8.666/93, o qual diz: "para compra ou 
locação de imóvel destinado ao atendimento de finalidades 
precípuas da Administmçilo, cujas necessidades de instalação 
e localização condicione a sua escolha, desde que o preço seja 
compat(vel. com o valor de mercado, segundo avaliação 
prévia". A locação do imóvel se faz necessário, pelo fato da 
inexistência de um prédio pertencente ao governo do Estado 
que atenda a necessidade dos alunos. Nesse contexto, surge o 
adjudicatário que coloca à disposição, desta Secretaria, um de 
seus imóveis, que pelas condiçOes de instalação e localização 
é adequado para atender às necessidades dos alunos. Pois, 
depois de devida avaliação do mesmo, concluiu-se que o valor 
de R$ 92.531,28 (noventa e dois mil quinhentos e trinta e um 
reais e vinte e oito centavos), pelo período de 01/0112011 a 
31112/2011. sendo que, o valor mensal.scrá de R$ 7.710,94 
(sete mil setecentos e dez reais e noventa e quatro centavos), 
estando o mesmo compatível com o preço praticado no 
mercado. Vale ressaltar ainda que; a existência da 
impossibilidade de cumprir com o que determina a Lei de 
Licitações, ou seja, licitar, que é "um procedimento 
administrativo preliminar que permite à Administração a 
seleçfto de seu futuro contratante dentre todos os concorrentes 
que acorreram ao seu chamamento, escolhendo o que melhor 
convier ao serviço público" (Comentários à Lei de Licitações 
e Contratos da Administração Pública- Maria Adelaide de C. 
.França). Portanto, a abertura de processo formal para a 
conlratação em pauta, estaria fadada ao fracasso, pois não 
Btrairiam interessados em potencial, haja vista, a carência de 
prédio que atenda essa necessidade, prc;judicando e 
inviabilizando o otendimento aos mandamos constitucionais, 
além 'de. retardar o atendimento das necessidades aqui 
expostas, com isso; podendo, inclusive. causar prejulzos a 
Administração e principalmente aos Alunos .. 

Por todo o exposto, Senhora Secretária, submétemos a Vossa 
apreciação esta Justificativa de Dispensa de Licitação, para 
autorização c ratificação do valor acima citado em favor do 
referido adjudicatário, objetivando a locação d<1 imóvel para 
atender as necessidades dos alunos da referida escola, visando 
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dar continuidade ao processo ensino-aprendizagem 
desenvolvido naquele educandário. Para cumprimento da Lei 
e visando o .. interesse da Administração Pública é que 
apresentamos a V. Exa. o presente Justilicativa para que seja 
homologada na forma que determina o artigo 26 da Lei n• 
8.666/93, bem como, a divulgação do mesma no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, a fim de que produza a eficácia 
do ato. 

Macapâ-AP, 13 de inalo de2011. 

JOSE Jl-v~~Aro Pi:t:iiJ~NTE CPLISEED 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA N° 089111 - CPL -5EED 
HOMOLOGO 

Mocapá-AP, l 0 ~Ó11 

MlRIAM Rll.A SILVA 
SECRETÁRIA DE ES ADO DA EDUCAÇÃO 

l'rooesso n• 20 ll/32S90 
Assunto: Dispensa de Licita 
Fundamento Legal: Artigo 24, nciso X, da Lei n• 8.6.66/93 c 
suas altcroções. Adjudicado: MITRA DIOCESANA DE 
MACAPÁ. CPJ: 07.814.217/0001-84. Valor: R$ 57.081,60 
(cinqüenta e sete mil e oitenta e um reais e sessenta cc'ntavns). 
Fonte de Recursos: Programa: Universalização e Qualidade 
da Educação' Bàsica, Ação: Aquisição, Construção, refonna 
aluguel e reaparelharnénto dos prédios escolares do Ensino 
Fundamental. Código: 12.361.3016.2577, Elemento de 
Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jur!dica, Fonte: ·115 - (FlJNDEB). Objeto: Locação de 
Imóvel 

Senhora Secretária, 

Justifica-se a presente dispensa de procedimento licita!ório, 
que tem como objetivo a locação de um imóvel onde funciona 
a Escola Estadual São Bento, com fulcro no artigo 24, inciso 
X, da Lei n• 8.666/93, o qual diz: "para compra ou locação de 
imóvel destinado ao atendimento de finalidades precípuas da 
Administração, cujas necessidades de instalação e localização 
condicione a sua escolha, desde que o preço seja compatlvel 
com o valor de mercado, segundo avaliaçiio prévia". A 
locação do imóvel se faz necessário. pelo fato da inexistência 
de um prédio pertencente ao governo do Estado que atenda a 
necessidade·dos alunos. Nesse contexto, surge o adjudicatário 
que coloca à disposição, desta Secretaria, um de seus imóveis, 
que pelas condições de instalação e localização é adequado 
para atender às necessidades dos alunos. Pois, depois de 
devida avaliação do mesmo, concluiu-se que o valor de RS 
57.081,60 (cinqOenta e sete mil oitenta e um reais c· sessenta 
centavos), pelo perlodo de 01/01/2011 a 3111212011, sendo 
que, o valor mensal será d,e R$ 4.756,80 (quatro mil 
setecentos e cinqOenta e seis reais e oitenta centavos), estando 
o mesmo compa!lvel com o preço praticado no merendo. Vale 
ressaltar ainda que, a existência da impossibilidade de 
cumprir com o que determina a Lei de Licitações, ou seja, 
licitar, que é "um procedimento administrativo preliminar que 
permite à Administração a seleção de seu futuro contratante 
dentre todos os concorrentes que acorreram. ao seu 
chamamento, escolhendo o que melhor convier ao serviço 
público" (Comentários à Lei de l.ieitijções e Contratos da 
Administração Pública - Maria Adetaidc de C. França). 
Portanto, a abertura de processo fonnal para a contratação em 
pauta, estaria fadada ao fracasso, pois não atrairiam 
interessadÇ>s em potencial, haja vista, a caréncia de prédio que 
atenda essa necessidade, prejudicando c inviabili?.ando o 
atendimento aos mandarnus constitucionais, al6m de retardar 
o atendimento das necessidades aqui expostas, cOm isso, 
podendo, inclusive, causar prejulzós a Administração e 
principalmente aos Alunos. 

Por lodo o exposto, Senhora Secretária, submetemos a Vossa 
apreciação esta Justificativa de Dispensa de Licitação, para 
autorização. e ratificação do valor acima citado em favor do 
referido adjudicatário, objetivando a locação do imóvel para 
atender as netessidades dos alunos da referida escola. visando 
dar continuidade ao processo ensino-aprendizagem 
desenv~lvido naquele ·educandário. Para cumprimento dã' Lei 
e visando o . interesse da Administraçao Pública é que 
apresentamos a V. Exa. a presente. Justificativa para que seja 
homologada na forma que determina o artigo 26 da ~i ~· 
8.666/93, bem como, o divulgação da mesma no D1ário 
Oficial do Estado do Amapâ. a fim de que produza a eficácia 
do ato. 

Macapà-AP, 13 de maio de 2011. 

~ Q ,,.I...J:. ' 
JOSÉ M lUA AMARAL.LOBATO 

PRF.SIDENTE CPLISEED 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JlJSTIFICA TIV A N" 090/11 - CPL -SEED 
HOMOLOC'.O 



Macapá, 23.05.2011 

Processo no 2011/32582 
Assunto: Dispensa de Licitaçã 
Fundamento Legal: Artigo 24, nciso X, da Lei n° 8.666193 e 
suas alterações. Adjudicado: MITRA DIOCESANA DE 
MACAPÁ. CPJ: 07.814.217/0001-84. Valor: R$ 49.946,40 
(quarenta e nove mil novecentos e quarenta c seis reais e 
quarenta · centavos). Fonte de Recursos: Programa: 
Universalização e Qualidade da Educação Básica, Ação: 
Aquisição, Construção, reforma aluguel c reaparelhamento 
dos prédios eS<.-olares do Ensino Fundamental. Código: 
12.361.3016.2577, Elemento de Despesa: 33.90.39 ~Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte: I 15 -
(FUNDES). Objeto: 1-<>ençAo de Imóvel 

Senhora Secretária, 

Justifica-se n presente dispensa de procedimento licitatório, 
que tcm.como objetivo a locação de um imóvel onde funciona 
a Escola Estadual Nelita Brito Dias Rocha, com fulcro no · 
artigo 24, inciso X, da Lei n• 8.666/93, o qual diz: "para 
compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de 
tina! idades precípuas da Administração, cujas necessidades de 
instalação e localização condicione a sua escolha, desde que o 
preço seja compatlvel com o valor de mercado, segundo 
avaliação prévia". A locação do imóvel se faz necessário, pelo 
tàto da inexistência de um prédio pertencente ao governo do 
Estado que atenda a necessidade dos alunos. Nesse contexto, 
surge o adjudicatário que coloi:a à disposição, desta 
Secretaria, um de seus imóveis, que pela5 condições de 
instalaçfto e localização é adequado para atender às 
necessidades dos alunos. Pois, depois de devida avaliaçlio do 
mesmo, concluiu-se que o valor de R$ 49.946,40 (quarenta e 
nove mil no,·eccntos c quarenta c seis reais e quarenta 
centavos), pelo período de 01/0112011 a 3111212011, sendo 
que,-o valor mensal será de R$ 4.162,20 (quatro.mil cento e 
sessenta c dois reais e vinte centavos), estando o mesmo 
compatlvel com o preco praticado no mercado. Vale ressaltar 
ainda que, a 'existência da impossibilidade de cumprir com o 
que determina a Lei de Licitações, ou seja, licitar, que é "um 
procedimento administrativo preliminar que permite à 
Administração a seleção de seu futuro contratante dentre 
todos os concorrentes que acorreram ao seu chamamento, 
escolhendo o que .melhor convier ao serviço público" 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública - Maria Adelaide de C. França). 
Portanto, .a abertura de processo fonnal para a contrataçAo em 
pauta, .estaria fadada ao fracasso, pois. nAo .atrairiam 
interessados em potencial, haja vista, a carência de prédio que 
atenda essa necessidade, prejudicando e inviabilizando o 
atendimento aos mandamus constitucionais, além de retardar 
o atendimento das necessidades aqui expostas, com isso, 
podendo, inclusive, causar· prejulzos a Administraçfto c 
principalmente aos Alunos. 

Por todo o exposto, Senhora Secretária, submetemos a Vossa 
apreciação esta Justificativa de Dispensa de Licilaçfto, para 
autorização e ratificação do valor acima citado em favor do 
referido adjudicatário, objetivando a locação do imóvel para 
81ender as necessidades dos alunos da referida escola, visando 
dar continuidade ao processo cnsino·aprtndÍzagem 
desenvolvido naquele .educandário. Para cumprimento da Lei 
e visando o intorcssc da Administração Pública é que 
apreSentamos o V. Exa. a presente Ju•tificativa para que seja 
homologada na forma que detennina o artigo 26 da Lei n° 
8.666/93, bem coino, a dh•ulgaçllo da mésma no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, a fim de que produza a eficácia 
do lU o. 

Mncapá-AP, 13 de maio de 2011. 

JOSÉ MA~ÂÃ~CÓ'B,ÚO' 
. PRESID'ENTE CPI.JSEED .. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LTCIT ACÂÓ. 

JUSTIFICATIVA N" 091111 .:. CPL -SEED 
HOMOLOGO 

Macapá·AP,./3 tO { /2011 

Processo n• 201 1/32567 
Assunto: Dispensa de Licit çAo 
Fundamento Legal: Artigo 4. Inciso X, do Lei n• 8.666/93 c 
suas alteraç.)es. Adjudi o: MITRA DIOCESANA bE 
.MACAPÁ. CPJ: 07.814.2 7/0001·84. Valor: R$ 64.216,80 
(sessenta c quatro mil duzentos e dezesseis reais e oitenta 
centavos). Fonte de Recursos: Programo: Universalização e 
Qualidade da Educação 13ásica, Ação: Aquisição, Construção, 
reforma aluguel e reaparelhamento dos piédios escolares do 
Ensino t"undall)ental. C6digo: 12.361.3016.2577, ~.lemento de 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. Fonte: 115 - (F'UNDEB). Objeto: Locação de 
Imóvel 

Senhora Secretária, 
I 

Justifica-se a ·presente dispensa de proc~imento licitatório, 
que tem como objetivo a locação de um imóvel onde funciona 
a Escola Estadual Dom José Marillmo, com fulcro no artigo 
24, inciso X, da Lei n° 8.666/93, o qual diz: "para compra ou 
locação de imóvel destinado ao atendimento de finalidades 
precípuas da Administração, cuja< necessidades de instalaçfto 
e localizaçAo condicione a sua escolha, desde que o preço seja 
compativel com o valor de mercado, segundo avaliação 
pn!\oia". A locação do imóvel se faz necessário, pelo fato da 
inexislllncia de um prédio pertencente ao governo do Estado 
que atenda' a necessidade dos alunos. Nesse contexto, surge o 
adjudicatário que coloca à disposição, desta Secretaria, um de 

·seus imóveis, que pelas condições de instalação .e localizaçfto 
é adequado para lllender ils necessidades dos alunos. Pois, 
depois de devida avaliação do mesmo, concluiu>se que o valor 
de R$ 64.216,80 (sessenta e qulllro mil duzentos e dezesseis 
reais e oitenta centavos), pelo período de O 1/01120 li a 
3l/1212011, sendo que, o valor mensal será de R$ 5.351,40 
(cinco mil trezentos c cinqüenta e um reais e quarenta 
centavos), estando o mesmo compatfvel com o preço 
praticado no mercado. Vale ressaltar ainda· que, a existência 
da impossibilidade de cumprir com o que determina a Lei de 
Licitações, ou seja; licitar, que é "um procedimento 
administrativo preliminar que permite à Administração a 
seleção de seu futuro contratante dentre todos os concorrentes 
que ocorreram ao seu chamamento. escolhendo o que melhor 
convier ao serviço público" (Comentários à Lei de LicitaÇões 
e Con<ratos da Administração Pública- Maria Adelaide de C. 
Fmnça). Portanto, a abertura de processo fom1al .para a 
contratação em pauta, estaria fadada ao fracasso, pois nAo 
atrairiam interessados em potencial, haja vista, a carência de 
prédio que atenda essa necessidade, prejudicando e . 
inviabilizando o atendimento aos mandamos constitucionais, 
além de retardar o atendimento das necessidades aqui 
expostas, com isso, podendo, inclusive, causar prejuízos a 
Administração e principalmente aos Alunos. 

Por todo o exposto, Senhora Secretária. submetemos a Vossa 
apreciação esta Justificativa de Dispens_a de Licitação, para . 
autorização e ratificação do valor acima citado em favor do 
referido adjúdicatário, 9bjetivando a locação do imóvel para 
atender as necessidades dos alunos da referida escola, visando 
dar continuidade ao ~rocesso ensino-aprendizagem 

desenvolvido naquele ~ucandário .. Para cumprimento da Lei 
e visando o interesse da AdministraçãO Pública é que 
apresentamos i V. Exa, a presente Justificativa para que seja 
homologada na forma que determina .o artigo 26 da Lei n° 
8.666/93, bem como, a divulgaçilo da mesma no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, a fim de que produza a eficácia 
doa · · 

Macapã-AP, 13 de maio de 2011. 

~•'~··· )OSÉ M IA AMARAL LOBA TO 
PRE ENTE CPUSEED 

COMISSÃO rERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIJ'ICA TIVA N' 092/11 - CPL ...SEED 
. HOMOLOGO 

Macapá·AP • ..1..3 ,o'{ /2011 

.. , 
MIRIAM A ORRtA SILVA 

SECRETÁRIA DE E TADO DA EDUCAÇÃO 

Processo rf 2011132573 
ASsunto: DispensadeLici , •· 
fundamento Legal:' Arli@O 2 • Intisa X, cll.Lci n• &.666/93 e 
'uas alt~. Adjud" . Ml'fir\ D~F.SANA DE 
MACAPÁ, ct>J: 07.8'14.217~J-&4. Valor: RS 35.680,32 
(trinta e cinc:o' mil sélsc'entos e oitenta reais. e trinta c dOis 
centavos). Fonte de R~: Progranfa: úniversalizaçlo e 
Qualidade da Educaçlo Bãsica, Ação: Aquisiçlin, Çonstruçlo, 
reforma aluguel c rcap!llelhamento do~ piédios escolares do 
Ensino Fundamental. Códigd: 12.361.3016.2,77, Elemento de 
Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurldica. Fonte: I I S - (FUNDEB). Objeto: Locação de 
Imóvel 

Senhora Secretária, 

Justifica-se a presente dispensa de procedimento licitatório, 
que tem como objetivo a locação de um imóvel onde funciona 
a Escola Estadual Nossa Senhpru de N117.aré, com fukro no 
artigo 24,.inciso X, da Lei n• 8.666/93, o qual diz: "para · 
compra ou locação de i movei destinado ao atendimento de 
finalidades prccfpuas da Administração, cujas necessidades de 
instalaçao e localizaçno condicione o sua escolha, desde que o 
preço seja compatfvel com o valor de mercado, segundo 
avaliaçlio prévia". A locaçlio do imóvel se faz necessário, pelo 
fato da incxistencia de um prédio pertencente ao governo do 
Estado que atenda a necessidade dos alunos. Nesse contexto, 
surge o adjudicatário que coloca à disposiçAo, desta 
Sccret~ia, um de seus imóveis, que pelas _ condiçõe~ de 

.• 
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instalaçno e localização ~ ádequado para atender às 
necessidades dos alunos. Pois, depois de devida avaliação do 
mesmo, concluiu~sc que o .alor de R$ 35.680,32 (trinta ·c 
cinco mil seiscentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), 
pelo período de O 1/0 1/20 li a 31 I 1212011, sendo que, o ,·alor 
mensal seiá de R$ 2.973,36 (dois mil novecentos e setenta e 
três reais e trinta c seis centavos), estando o mesmo 
c<impatfvcl com o preço praticado no mercado. Vale ressaltar 
ainda que, a existência da impossibilidade de cumprir com o 
que determina ·a Lei de Licitações, ou seja, licitar, que é "um 
procedimento administrativo preliminar que permite à 
Administração a seleção de seu futuro contratante dentre 
todos os concorrentes que acorreram ao seu chamamento, 
escolhendo o que melhor convier ao serviço público"' 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos do 
Administração Pública - Maria Adelaide de C. França). · 
Portanto, a abertura de proce.<so formal para a contratáção em 
pauta, estaria fadada ao fracasso. pois não atrairiam 
interessados em potencial, haja vista, a carência de prédio .que 
atenda essa necessidade, prejudicando e inviabi1i7.ando o 
atendimento aos mandarnus constitucionais, além de retardar 
o atendimento das necessidades aqui exposta., com isso, 
podendo, inclusive, causar prejuízos a Administraçfto e 
prinCÍp.1ln 1cnte aos A !unos. 

Por todo o exposto, Senhora Secretária, submetemos a Vossa 
apreciação esta Justificativa de Dispensa de Licitação, para 
autorização c.ratificação do valor acima citado em favor do 
referido adjudicatário, objetivando a locaçAo do imóvel para 
ntender as necessidades dos alunos da referida escola, visando 
dar continuidade ao processo ensino-aprendizagem 
desenvolvido naquele educandário. Para cumprimento da Lei 
e visando o interesse da Administração Pública é que 
apresentamos a V. Exa, a presente Justificativa para que seja 
homologada na fonna que determina o artigo 26 da Lei n• 
8.666193, bem como, a divulgação da mesma no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, a fim de que produ1..a a éiÍcácia 
!loato. · 

Macapá-Ar. 13 de maio de 2011. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO 

JUSTIFICA TJVA li' 093111 - CPL ...SEED 
HOMOLOGO 

Màcapá·AP, J.fiJ..f.li_/201 I 

·"'-. 

MIRJMfí AL S coAAtA SILVA 
Sf:CRET ÁRIA .. DE -STADO DA EDUCAÇÃO 

Processo n° 20 f 1/17727 
Assunto: Dispensa de Li ilaçlo 
Fundamento Legal: Arti o 24, Inciso X. da Lei rf' 8.666193 e 
suas alterações .. Adjudi : JOÃO RODRIGUES FERREIRA. 
CP.F.071.978.102·72 V r: RS 10.370,64 (Dez millrezcntos c 
setenta reais e sessenta e quatro centavos). Fonte de Recursos: 
Programa: Universalização e Qualidade da Educação Básica. 
Ação: Aquisição, Construção, rcfonna aluguel e 
reaparelhamcnto dos prédios escolares do Ensino Fundamental. 
Código: 12.36!.3016.2S77, Elemento de Despesa: 33.90.36 -
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Flsica. Fonte: 102- (SE). 
Objeto: Locação de Imóvel · 

Senhora Secret6ria, 

Justifica-se a presente 4ispcnsa de procedimento licitntório, que 
tem como objetivo a ·JocaçàD de um imóvel onde funciona a 
Escola llstllduel &11 ~ dO Jari, com fulcro no artigo 24, 
inciso· X.~ da Lel 'rf f.666/tt o qual diz: "para compra ou 
loaw,:ao de ~-~., llll:nditMnto de finalidades 
preclJll*• Admf~ ~necessidades de instalação e 
locali ..... ~ • ..,·~ha. desde que o preço seja 

, ~ ~· /1. viloC · 411. l)lCt'Cado, sepndo avatiaçlo 
prévia-~.1\·lol;~ cJ8. i~ !Í) faz OC1lCSSário, pelo flUO da 
inexí~cia ·de 11111 predie J:IPineenle ao governo do Estado. 
Nesse conll:xto, sw:ac o li!$11dicatário que coloca à disposição,. 
desta Secretaria, um de seus imÓVeis, que pelas condiçOes de 
instalaçfto e localilaÇilo é adeqaado para atender às necessidades · 
dos ai~. Pois, 4cpllis. <!C devida avaliaçfto do mesmo, 
concluiu•se.Cj\le o ~áJ.r lle Rt 10.370,64 (Dez mil trezentos c 
setenta reais e sessenta e qliatro centavos}, pelo perlodo de 
01/01/2011 a 31/12!2011, sendo que, o valor mensal será de R$ 
864,22 (Oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois 
centavos}, estando o mesmo compatível com o preço praticado 
no mercado. Vale ressaltar ainda que, a exist!ncia da 
impossibilidade de cumprir com o ·que determina a Lei de 
Licitações, ou seja, licitar, que é "um procedimento 
administrativo preliminar que petinite à Administraçao a selcçao 
de seu futuro contratante dentre todos os concorrentes que 
ocorreram ao seu chamamento, escolhendo o que melhor convier 
ao serviço público" (Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos da Administração Pública - Maria Adclaide de C. 
França). Portanto, a abertura de processo formal para a 
contratação em pauta, estari~ fadada ao fracasso, pbis nfto 
atrairiam interessados em potencial, haj~ vista, a carOncia de 
prédio que atenda essa necessidade, prejudicando e 
inviabilizando o atendimento aos mandamus constitucionais, 



Macapá, 23.Q5.2011 

além de retardar o atendimento da< necessidades aqui expostas, 
com isso. podendo, inpiusivc, causar prejuízos a Administração 
e principalmente aos Alunos. 
Pôr todo o cxpo.sto. Senhora Secretária. submetemos a Vossa 
apreciaçllo esta Justificativa de Dispensa de Licitação, para 
autorização c ratificação do valor acima citado em favor do 
referido adjudicatário, objetivando a loCP~ão do· imóvel para 
'atender as necessidades ·dos alunos da Escola Estadual Bom 
1\mlgo uo Jan, \'Jsanuo 'uar continwuuoe uo procCSW t:nsmu· 
aprendizagem desenvolvido nàquele educandário. Para 
cumprimento da Lei e visando o interesse da Administrnçllo 
Pública é que apresentamos a V. Exa, a presente· Justificativa 
para que seja homologada' na forma que determina o nrtigo 26 da 
Lei n' 8.666/93, bem como, a divulgação da mesma no Diário· 
Ofiçial do Estado do Amàpá. a fim de que produza a eficácia do 
ato. 

Macapá·AP, 19 de maio de 2011. · 

JOSÉ'' :bt-~M-:;.p;L tõsATO 
PRr;;z~;~TE CPL/SEE!!_ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JliSTIFICATIV A N'll94111 - CPL -SEED 
llo:\10LOGO 

Macapá·AY-9 IQ.í) 12011. 

! 

SECR~~~;~~AÇÃO 
i . 

Processo n• 201119603 ; 
Assunto: Dispensa de Licifção 
Fundamento Legal: Artig 24, Inciso X. da Lei n• 8.666/93 e 
suas alteraçOes. Adjudic,\do: JOSIV ALDO DIAS MENDES 
CPJ: 341.387.652-04. ivalor: . R$ 5.418,96 (Cinco mil 

·quatrocentos e dezoito reais c noventa e seis centavos). Fonte de 
Recursos: Programa: Universalização e Qualidade da Educação 
Bâ.•ica, Ação: Manutenção c Implementação das Atividades 
Administrativo-Pedagógicas do Ensino Fundnntcntal· Cúdigo: 
12.361.3016.2382, Elemento· de Despesa: 33.90.36 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Fonte:. 102 -. ( SE). 
Objeto: Locação de.lmóvcl · 

Senhoni Sccretânn. 

Justifica-se a presente dispensa de procedimento licitatório, que 
tem como objetivo a loc~ção de um imóvel onde funciona a 
Escola Estadual Cirilo Pantoja. com fulcro no artigo 24, inciso 
X, da Lei n• 8:666/93, o qual djz.: "para compra ou locaçilo de 
imóvel destinado ao atendimento de finalidades precípua< du 
Administração, cujas necessidades de instalaçàu e l()cafizaçilo 
condicioné a sua escolha, desde. que o preço seja compatlvel 
com'() valor de mercado, segundo avaliaçilo prévia".A locação 
do imóvel se faz necessário, pelo fato .da inexistência de um 
prédio pertencente ao gov,cmo do Estado que atenda a 
necessidade dos alunos. Nesse contexto, surge o adjudicatár-io 
que coloca à disposição, desta Secretaria, um de seus imóveis, 
que pelas condições de instalação e localiz:lção é adequado para 
atender às ·necessidades dos alunos. Pois, depois de devida 
avaliação do mesmo. concluiu-se que o valor de R$ 5.418,96 
(Cinco mil quatrocentos e dezoito reais e noventa c seis 
centavos}, pelo periodo de 01/01.12011 a 31/1212011, sendo qne, 
o valor mensal será de R$ 45 1,58 ( Quatrocentos e cinqüenta e 
um reais e cinqüenta e oito centavos), estando o mesmo 
compatível com ó preço praticado no mercado. Vale ressaltar 
ainda que, a existência da impossibilidade de cumprir com ó ,que 
determina a Lei de Licitações. ou seja, licitar, . que é ''um 
procedimento administrativo preliminar que permite à 
Administração a· seleção de seu futuro contratante dentre todos 
os concorréates que acorreram ao seu charn;unento, esçolhendo 
o que melhor convier ao serviço público" (Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos da Administração ·P.ública - Maria 
Adelaide de C. França). Portanto, a abertura de processe formal 
para a contratação em pauta, estaria fadada ao frdcasso, pois não 
atrairiam interessados ern potencial, haja vista, a carência de 
prédio que atenda essa necessidade, prejudicando e 
inviabilizando o atendimento nos mandamus constitucionais, 
além de retardar o atendimento das necessidades aqui expostas, 
com isso, podendo, inclusive, causar prejuízos a Administraçao 
c principalmente aos Alunos. . 
l'or todo o exposto, Senhora Secretária, submetemos a Vossa 
apreciação .esta Justificativa de Dispensa de Licitação, para 
autorização c ratificação do valor acima citado em favor dó 
referido udjt~dicatário, objetivando a locuçilo do imóvel para 
atender as ne<;essidades dos alunos da Escola Estadual Cirilo 
runtoja , vtsanou uur conunuJuau~;; ao processo ensmo· 
aprendizagem desenvolvido naquele educandário. Para 
cumprimento dal.ei e visando· o interesse da Administraçllo 
Pública é que apresentamos a V. Exa, a presente Justificativa 

· para que seja homologada na fimna que detennina o nrtigo 26 da 
Lei n• 8.666/93, bem como, a divulgaçilo da mesma no Diário 
Oficial do Estado do Amapà, a fim de que produza a eficácia do 
ato. 

Mucapá-AP, 17 de maio de 2011. 

. ' ' J.i...-'111o!~~ 

JOSt Mk!Á .t.tifu LOBA TO 
I'RESIDF:NTE CPL/SEED __ .... 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO N°. 036/11-CEE/AP 

AUTORIZA, EM CARÁTER 
EXCEPCIONAL, A SECRETARIA 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 
ATRAVÉS DO NÚCLEO DE. 
INSPEÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
ESCOLAR • NIOE, A EXPEDIR 
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
DE ENSINO FUNDAMENTAL E · 
MÉDIO A ALUNOS DO CENTRO . 
DE ESTUDOS SUPLETIVOS 
PROFESSOR PAULO MELO EM 
MACAPÁ-AP. 

A Presidente do Conselho Estadua_l de 
Educação, no uso das atribuições legais que o 
cargo lhe confere pelo Regimento Interno, 
aprovado pelo Decreto n• 5236/10; de 30 de 
dezembro de 2010, e considerando: 

-O Processo n•. 055/11-CE~/AP; 
• A analise da Assessoria Técnica -

CEEI AP. 
RESOLVE: 

Art. 1°, Autorizar. em carater excepcional, 
a Secretaria de Estado da Educação, através do 
NIOE, a expedir Certificado de Conclusão. de 
Ensino Fundamental e Médio a alunos, 
(nomjnados em relação anexa a esta Resolução) 
do Centro de Estudos Supletivos Professor Paulo 
Melo, em Macapa-AP, com base nos 
procedimentos adotados por esse Núcleo. para a 
certificação ou diplomação de alunos. ·· 

Art. 2• • Determinar que a SEED faça a 
substituiçao da Direçao· do Centro de Ensino 
Supletivo Prof. Paulo Melo, -por profissional 
devidamente habilitado, em consonância com a 
Legislação Educacional. · 

Art. 3". Esta Resolução entrara em vigor a 
partir da presente data, revogàdas as disposições 
em contrario. · 

Gabinete da Presidência do Conselho 
Estadual de Educação, em Macapá- AP. 17 de 
maio de 2011. 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

- PORTARIA N" 014111 - CEEIAP 

A Presidente do Conselho Estadual de 
Educação, no uso das atribuições legais .que o 
cargo tha confere pelo Regimento Interno,. 

. aprovado pato Decreto n• 5236, de 30 de 
dezembro de 2010 e, considerando; 

- O Artigo 6°, § 3° do Regimento Interno 
deste Conselho de Educação; 

-O Oficio n• 215/11-PR protocolizado sob 
o 1)0 253111-CEEIAP, no qual solicita a efetivação 
da Suplente Regina Lúcia dos .Santos Sanches, 
como Titular. 

RE~OLVE: 

Art. 1" - Nomear a Conselheira Suplente 
Regina'Liicla dos Santos Sanches, para assurr.ir 
a função de Conselheira Titular da camara de 
Educação Básica, em substituição ao Conselheiro 
Titular A/Ido Santos da Silva. · 

Art. 2" • -Esta Portaria entrara em vigor a 
partir desta data, revogadas as disposições em · 
contrário. • 

Dê-se Ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete da Presidência do Conselho 
Estadual de Edúcação, em Macapá-AP. 16 de 
maio de 2011. 
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(Mobilização Social 

· Ely da Silva Almeida 

PORTARIA'" 0~1120li·SIMS 

Á SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLt.:S . .\á t: 
MORILIZAI,:..\0 SOCIAL. no uso dllS SUIIS atribuiçOcs que lhe 
fora outorgada pela Lei n" .0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu 
art. 87. Cm t:onsonânc1a com o an 8 ... inc XII do Dc~:rt"to n'-' 0029. 
de 03 de janeiro de 2t>o~. lc•ldo em \·ista o comido no Prcacesso n" 
201 (/36291. 

RF:SOLVE: 

Art. I D Homologar o· deslocamento d(l_.:; S('r\ldorc:s 
ANTONIO PEJ\AFORT DE Ll.\lA, Gorenté de 
NuclcoiCoordenadoria de Articulação lnstitucionnl - CUS-2. 
pcriodu de 07 a 14 de mnio de 2011 e VA~GENALDO JOSE 
VIF;II{A, ·Gerente de t\ucteo!Coordenadona de Aniculaçllo 
Institucional- CDS-2, período de 07 a 08 de maio de 20 li da sede 
de suas atribuiçlle< Macapá-AP até os MunicípiOS de l'racuuba e 
Tartnrugalzinho, com o objetivo de mnhili7.ar a comunidade c 
reunir com a equip< responsável ·pela etaboraçllo do· Plano 
Plurianual dos Municip1os do E!õtado do Amapá 

.o\rL 2r..l.)t .. se CiCncia. Cumpn~·s.: c Publique-se 

\-lacapã- Ap. 12 de maio de 201 I. 

PORTARIA N"'S21201 t-SJMS 

A: SF:CRETÁRIA Ut: ESTADO DA INCLI:SÃO F. 
'IOBILIZAÇÃO SOCIAL, no u<O das SUIIS atribuições que lhe 
lord outorgada pela l.ei n' 0811. de 20 de 1i.n.:iru de 2004. no seu 
an 87. em consonâncra cum o an.8°. inc XII do Decreto n" 0019. 
de 03 de Janeiro de 200S. 1cndca em \ISta l' cuntido nos Proce!'sos 
n' 20 I I '30342. 

R ESO LV E: 

Art. J' Homologar o dcsk~:am.:nto do servidor 
t:D"AR LIMA OLI\'EIRA ,IJI~IOR. AnniJSto de Sostema, 4Ul' 

\'ia_1ou da sede dt' suas atnbur~IXs Macapà-AP. att ns Mumcaptas 
d.: Lanmjal ~ Vi1oria do Jari. com ObJetivo de" ... -,~:la n~ 
maternidodes c unidade~ d~ saUde dos ret'Cridos Mun1cipios. para 
identificação do espaço Cisico. levantamento de ncct•ssidades de 
adaptaç4o dllS salas de ROi, no período de OI a 05 de maio de 
2011. 

Art.l' • OC·sc Citncia, Cumpra-•• e Publique-se. 

Macapó-Ap. 12 de maio de 201 t. 

PORTARIA :~t•o;3!2011·SI~IS 

A SF.CRHÁRIA Ot: t:STADO DA tNCU'S . .\0 
E MOBILIZAÇÃO SOCI.\l, no uso da<.SullS atribuições .que 
lhe fora outorgada p<la Lei o• 081 t. de 20 de janeim de ~004. 
no seu art. 87. em con!õonància com o art.S". inc XII do Occ:n:to 
n' 0029. de 03 de jan~tro de 2005. tendo em vista o contido no 
Memo n'047/2011.·GAB. processo 201 1'36718 

RESOLVE: 

Art. t• Homologar o deslocamento do sen:idOt 
ELCIO DO ROSARIO :1-IO~Tt:IRO. Motorista/Gabinete 
Executivo. CDI-l. que viajou da sede de suas attibuiçlles 
Macap6·AP até o Municipto de Laranjal do Joti. oom ubjctivo 
de conduzir a equipe de técnicos da St'>IS. que realizaram 
acompanhamento as 18milias vitimas da enchente no referido 
munielpio. no P.riodo 17 de abril a OS de maio de 2011. 

Art. 2°- nê-se Ciencia. Cmnpra·st e Publique-se:. 

\lacapã-Ap. ll de m~10 de lO I I. 

• . 



Macapá, 23.05.2011 

Comissão lntergestores Bipartite- CIB/AP 
Endereço: Av. Procópio Rõla..s/n ·Centro Administrati~o

Bloco C • Fone: {9~) 21 O IJ404 

RESOI.llÇÃO N'. 0612011. 

Retificar a Resolução n" 03 de 
29/04/11 

A Comissão (ntergntom Bipartitt do Amapá -
CIBIAP. ad referendum. dando cumprimento ás suas atribuições 
legais·e. 

Considerando os Pan:cc:re~ n° OI. n° 02 ~ -~ 04111 dl:l: 
Sccrctana TCcmca da CIB compro'tando que os Municipio de 
Mazagao, Serra do Navio e Oiapoque apresentam as condições 
h~cnica.". admirl\strativas c financeiras para a Gcstao Oâsica da 
Assistência Soc1aJ. 

R E SOl. V E: 

ArL I'. Retificar a Resolução CIB/AP n• 03111, de 
29/04!11, em que apnreee o Municlpio de Cu tias para habilitaçao 
à ücstAo Bâ.<ica da Assisttncia Socinl do SUAS e nao o 
Município de Serra do Navio. 

§ • I". A alteruçAo se faz necessária pelo fato 
de que foi o Muf!icírio de Serra do t\avio que 8prescnrou as 
condições tCcnicas. adminiStnttivas e financcira'i para a Gcs1âo 
Básica da Assisléncia Social . 

An. 2• • Esta Ponaria entra em vigor na data de sua 
publicaçao, rcvogan~o-S<: as disposições em conlrário 

Art. 3'. Dt·se Citncia, Cumpra-se e Publique-se. 

Macapá_ 18 de.~~i~dt20ll . 

'

''f\' ~ ' -v ••..•• ~ \ov 
1 Silva AI tida 

C~r~~~_orada R/AP 

(Meio-Ambiente 

"''')i'"·~~ i;Q :11;r.. Paulo Sérgio Sampaio Figueira 

EQUIPE DE PREGÃO 

J 

ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N"·001/2011/SEMA 

JUSTIFICATIVA: A presente ANULAÇÃO tem como 
fundamento o art. 49 caput A autoridade competente para 
a aprovação do procedimento poderá revogar a ·licltaçao 
por razOes de Interesse público decorrente de tato 
suparveniente devidamente comprovado, . pertinente e 
&uflci.ente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
Ilegalidade, de ofício ·ou por provocação de terceiros, 
med1ante parecer escrito e devidamente lundamentado. 

Macapá-Ap, 18 de ma!~ de 2011', 

AUGUSTO 

(Cultura 

José Miguel de Souza Cyrilo 

.PORTARIA N° 019/2011 - SECULT 

O Secretário de Estado da Cultura do 
Amapá/SECUL T, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são· conferidas pela Lei n•. 1073 
em seu artigo 9°, Inciso XVIII, seçlo li, anexos 
IX, X e Decreto n°.1089 de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

Autorizar o desiocamento dos 
servidores RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 
BORGES- Subgerente de Captação de 
Recursos GEEPE I SECUL T, E PAULO CÉSAR 
ALFAIA Subgerente de Estudos e Pesquisas e 
Articulação GEEPE I SECUL T da sede de suas 
atribuições Macapá- AP até os municípios de 
Porto Grande e Ferreira Gomes- AP, para 
representar está Secretaria SECUL T, nas 
Audiências Públl omovldas pelo CONSEC 
nos dias 17 e 18 de maio de 2011. 

Dê-se ciênc~-, egistre-se ~.publique-se. 
Maoap (A 16 maio' de 2011 

, I~- ' . 

. JOSÉ MIGUEL DE SoUZA CYRILLO 
Secretária~e Estado .. ~a C_~ltura 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(Amprev ) 
Elcio José de Souza Ferreira 

PORTARIA NR. 104/2011- AMPREV 

· O Diretor Presidente da Amapá Previdência, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
nv. 0076, de 03 de janeiro de 2011 e considerando o 
memorando nV.137/2011· PRESID~NCINAMPREV; . 

RESOLVE: ' 

Designar os servidores Fabio Luiz da Silva Gato, 

Médico Perito e Ieda Rente da Silva Santana, Assistente 
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Carmo, Assistente Administrativo, para viajarem da sede 

de suas atribuições Macapá/AP, até a cid'ade de São 

Paulo/SP, no periodo de 24 à 28 de maio de 2011. A 

viagem tem como objetiyo participar do Curso 

Cerimonial e Protocolo em Eventos e Organização de 

Eventos. 

PORTARIA NR. 109/2011-, AMPREV 

. O Diretor Presidente da Amapá Previdência, no 
uso das atribuições que lhe slo conferidas pelo Decreto 
nt. 0076, de 03 de janeiro de 2011 e considerando o 
memorando ne. 143/2011 • PRESID~NCIA/AM!'REV; 

RESOLVE: 

Designar os servidores Eliane de Nazaré R. Feio 

Barbosa, Assessora Jurídica, Vania Iracema Pinheiro 

Cantuárla, Assistente de Diretoria e Nelysângela Aires 

de Diretoria, para viajarem da sede de suas atribuições · ~atta, Assistente Administrativo, para viajarem da ·sede 

Macapá/AP, até a c)dade de São,Paulo/SP, no periodo de de suas atribuições Macapá/AP, até a cidade de Rio de 

23 à 26 de maio de 2011. A viagem tem como objetivo Janeiro/RJ, no período de 29 de maio de 2011 à 04 de 

, participar do sv Congresso de Reabllltação.Profls51onal junho de 2011. A viagem tem como objetivo participar do 

na Expo Center Norte. Curso Llcltaçlo e contratos, Pregllo Presendal e 

PORTARIA NR.107/2011-AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
n~. 0076, de 03 de janeiro de 2011 e considerando o 

memorando nR, 134/2011 • PRESID~NCfNAMPREV; 

RESOLVE: 

Homologar a designação da servidora Monica de 

Souza 'Antunes, Chefe da Folha de Pagamento, da Amapá 

Previdência • AMPREV, para responder em substituiç5o 

pela Gerencía Administrativa e Financeira, Código FGS-2, 

Eletrônico. -

PORTARIA N!. 110/2011- AMPREV 

O Diretor Presldenté da Amapá Previdência, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
ne. 0076, de 03 de janeiro de 2011 e considerando o 
memorando no. 145/2011· PRESID~NCIA/AMPREV; 

RESOLVE: 

Designar os Senhores, Benedito Balieiro Ferreira 

e José Acllson Barbosa da Silva; Membros do Conselho 

Fiscal e os Senhores, Fernando Cezar Pereira da Silva e 

LadllsÓn Costa Moita, Memb(os do Conselho Estadual de· 

Previdência, para viajarem. da sede de· suas atribuições 

rylacapá/AP, até a cidade de Belém/PA, no período de 22 
durante o Impedimento da titular M~rllene Cardoso do 

à 28 de maio de 2011. A viagem tem como objetivo 

PORTARIA N2. 108/2011-AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, no 
uso das atribuições que lhe s3o conferidas pelo Decreto 
ne .. 0076, de 03 de janeiro de 2011 e considerando o 
memorando nil. 141/2011- PRESID~NCIA/AMPREV; 

RESOLVE: 

Designar os servidores Raquel Silva Guedes, 

Assistente Administrativo e Joclelma Pureza COrrêa do 

· participar do Curso Presencial de Qualificação de 

Gestores Ativos Financeiros do RPPS. 

PORTARIA NR. 111/2011- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, 
no uso das atribuições que lhe s5o conferidas pelo 

Decreto ne. 0076, de 03 de janeiro de ?011 e 
considerando o memorando ni. 149/2011 

PRESIDfN,CIA/AMPREV;. 

RESOLVE: 

Designar os servidores Marcia Marques Martins 

Dinlz, .Supervisara do Planejamento, Vania Iracema 
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Pinheiro Cantuárla, Assistente de Diretoria e Mateus de 

Oliveira Serrlio, Motorista, para viajarem da sede de suas 

atribuições Macapá/AP, até o municipio de Pedra Branca, 

no dia 20/05/2011. A viagem tem como objetivo 

partiCiparem da Caravana do PPA participativo. do 

Amapá. 

PORTARIA NG. 112/~11-AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
n9. 0076, de 03 de janeiro de 2011 e considerando. o 
memorando n~. 148/2011· PRESIDfNCIA/AMP.REV; 

RESOLVE; 

Homologar a designação dos servidores Marcia 

Marques Martins Oiniz, Supervisara do Planejamento, 

Vania Iracema Pinheiro Cantuárla, Assistente de 

Diretoria e Joselito Hlldo de Uma santos, Motorista, para 

viajarem da sede de suas atribuições Macapá/AP, até o 

munlciplo de Ferreira Gomes, rio dia 16/0S/20Ü. A 

viagem teve como objetivo a participar da Caravana do 

PPA partiCipativo do Amapá. 

PORTARIA Nt. 113/2011-AMPREV 

O Diretor Pres.ldente da Ama.pá Previdência, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
ne. 007.6, de 03 de janeiro de 2011 e Considerando o 
memorando nv. 150/2011· PRESIDtNCIA/AMPREV; 

RESOLVE; 

Art. 19 - Constituir Comissão com técnicos da 

Amapá Previdência • AMPREV e técnicos do Tribunal de 

Justiça do Estado do Amapá. TJAP, para levantamento de 

contas entre AMPR.EV e Trl~unal de Justiça, composta de 

10 (dez) membros, conforme a seguir: 

o Karen Roberto P. A. de Oliveira, Coordenador.!'; 

• José Mesquita dos Santos, Membro; 

• Josycarla &rito de Azevedo Costa, Membro; 

• Weber Mendes Femancies, Membro; · 

• Eliane de Nazaré Rodrigues Feio Barbosa, Membro; 

• Alessaru1ra de Jesus de Araújo, Membro; 

" Maysa Gomes Farias, Membro; 

• lonete Farias Araújo, Membro; 

• Ivan! Sydla Ribeiro da Silva, Membro; 

• Atenda Assessoria SISPREV (Um MembrC!I· 

Art. 2a - Estabelec:er o prazo de 60 (sessenta) 

dias para conclusão dos .trabalhos da comlsslio. 

Art. 3~ - Esta portaria entra em vigor na data de 

. (DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA NG. 114/2011- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, no · 
uso das ·atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
nR. 0076, de 03 de janeiro de 2011 e considerando o 
memorando nV, 151/2011 • PRESID~NCIA/AMPREV; 

RESOLVE: 

Art. 12 ·Constituir Comissão para verificaçao dos 

modulos do SISPREV WEB e soluções de problemas no 

refe~do sistema, composta de s (cinco) membros, 

conforme a seguir: 

• lvanl Sydla Ribeiro da Silva, Coordenadora; 

• MarUene Cardoso do Nascimento, Membro; 

• karen ,Roberta P. Alencar de Oliveira, Membro; 

• Alessándra de Jesus de Araújo, Membro; 

• lonete Farias Araújo, Membro. 

Art. 22 • Estabelecer ·o prazo de 60 (sessenta) 

dias para conclusão dos trabalhos da comissão. 

Art. 3V • Esta portaria entra em vigQr na data de 

sua assinatura. 

•. 

ATO CONCESSÓRIO DE PENSÀO 

PORTARIA :\"106 d•l1 de maio de 2011 

Q Dlntor Praldente do Amop6 ProvidEncia. no mo da.< 
alribuiçl!es conferidas pelo inciso Xlll do art.l4 do Regimento Interno 
aprovado pelo Ato Resolutório n'. 001199-CNAMPRE\', de 02 de 
setembro df 1999 c ~o an \'istfl o (j\le cunsta no Pf"'C'Hso n• 
2011.07.0663P • DIBEFIAMPRE\', de :t6/0412011, resol\'e conceder 
pcnslo ~ fo~ n seguir discrimina.cb: 

Dad01 do Instituidor: 

Nome. do ex·ser.idor: Man:OJ. Venldns do Conccl~o lkl<rra . 

matriCIIla n"l5726S;.Cargo: Cabo PM, CPF n' 388.364.912.00, 

cotando "" dali de seu óbito ocOJTido em J0/1012010, lotado nn 

PoUda MJIItar· do Estado do Amap6, •"ando o PrOCCilo acima 

cKpecitieado. dcvicbmente instruido. com a documcn~çlo 

\)l)m!SpODd~e ao requerimento dO beneflcin de (lendO. 

100%· 
100%. 

Dodosd • nslonb s 
BE."&I'JC.1ARIO (51: PARENTESCO J';ATIJREZA COTA 

DA PENSÃO PARTE 

C6njuge Vimlícia 33,33% 

Filha Temporária 33.33% 

Filhtt Temponiria 33,33% 

Con«do a pc:nsi.o,_1JY!< ato discriminada, com fundamento leg;~l nos 
orts. lO, lncit,o1, § ~ 26 §§ '1', 5' e 6'; 31 c 89, da Lei Estadual n' 
0915, de_lB de agosto de 200S. Reuolló que o presente beneficio sai 
incluído no Plano Financeiro, conforme detennin• o art. 91, §I', da 
Lei n'091S/200S, odaçlo dada ·la L<i ~ • 1.432/2009. 

JUSTIFICATIVA N'00712011- PROJURIAMPREV 

Homologo n~ fOfmll da lei 

PROCESSO N": 2011.26.500 72PA·DrEIEFIAMPREV 
ASsUNTO: Ois~ de Uci o 
Ftll\'DAMENTO LEGAL: M1~. inci•o 11 da I ~i Ferl.,.,J ,, 
8.666/93 e a!tcrac4es IJOSieriotes. 
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FAVORECIDO: A J. COLTil\HO CONSTRUÇ0ES LTDA I CNPJ 
N' 34.926.667/000J ·31 
OBJETO: scrViç"" de reparos e recupcraçao na estrutura do telhado, 
forro e rubstituiçlo de telhas danifi<lldas do prédio da Diretoria de 
Beneficio e Fiscalizaçlo • DlBEFIAMPREV. 
VALOR TOTAL: R$,14.861,89 (quatorze mil e oitocentos c sessenta 
e um reaiR e oitenta c nove cenbvos). 
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 'Elemento de Despesa n1 

3390.39.00.00 • "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica" e 
Sub·elemento: 3390.39.16.00· "Manutençilo e Conservaçlo de fiens 
bn6vcis". 

Srnhor Diretor Prcstdmtt, 
Subn,eto A apreciaçilo de Vos5a Senhor18. 8 presente 

ju.c:tificativa, com amparo legnJ no art .... l4, incit:o 11 da Lei Federal n' 
8.666193 e alterações posteriores. estando caractcrizadll a Dbptnsa dt 
I.JC'Itaçlo, p&Ua ser efetivado o pagamento em fa\'or da emprcsã A. J. 
COUTINIIO CON!ITRUÇ0ES LTDA, refacntc õ prestação de 
serviços de rep'lros c recuperação' na cstrutur.a do telhado, forro e 
sub•tituiçlio de telhas danificadas do JÍrtdio da Diretoria de Bénefli:io e 
Fiscalização • DIBEF/AMPREV. conforme consta ôo Mcmorondo 
número 0671201 J-DlHEF1AMPREV. às fk 02, e na proposto 
orçamcntãria de fls. 09 dos autos em cpignfe. 

A escolha da empresa supro se pauta no aitáio do menor 
preço. considerando que foram apresentAdas 03 (trê~>' proposlas, 
segundo oonsta às fls. 07.'09, dos autos, para a realizaçlo de serviços 
aludidos no memorando acima n1tncionedo, sendo que a empre!.n 
adjudicada foi a que apresentou o menor preço e condições ·mai!> 
favorá\·cis para a odminiruaç.Ao da1e órgao. conforme descrito nas 
rotações de preços •costados no bojo do processo. 

· E do ressaltar que, o referido valor dos serviços. encontra
se dentro dos limites legais estabelecidos na Lei de Licilaçôes c 
Contratos. 

Diante do exposto, em oten~o aos Princípios d3. 
Administra~o Pública c aos comando~> da Lei. submeto a prescnlc 
justificativa i llprcciaç!o de Vos~ Senhoria. ~ra fins de ra1ifica~o e 
posterior puhJicaçlo na lmprcnsa Oficial, confonue determina o art. 
26 da supn~cillda Lei; lsoo depois que oe!a atendido o condlcto 
lmpO?Ia às Os. 02, In fine, dp .-.ferido prom!O. 

Ma<11pàiAP, 19 de_rnoio de 2011. 

JUSTIFICATIVA N' 01012011 • PROJURIAMPREV 

H0f1101~go na fonna da lei 

R~~·i~-·. . ELH efJ~~~ 
P~OCESSO N': 20ll.9G:r :8eP:~GAB~:::R7v 
ASSUNTO: Inexigibilidade de Ucillçlo. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art.2S, inciso !l da L<i Federal rf 
8.666/93 e álleraçôcs posteriorea. 
FAVORECIDO: EUZETE IZll.OA OLIVEIRA FERRAZ- CURSO 
·ME, CNPJ. 09.172.604/0001·90. 
OBJETO: !moriçllo das servidora• Raquel Silya Oucdcll, Assistente 
Adminis:ttotivo c Jocictma ~za Con'êa do Carmo. A!sistcnte 
Adminislrati\'O para participarem do ama de CerimorÜal c Protocolo' 
em Eventos & Org;uúuçlo de Eventos. que acontecerá nos dia& 25,16 
e 27 de maio de 201 J, na cidade de SAo Paulo>'SP. - · 
~'ALOR 11\'DlVIDUAL: RS 1.250,00 (un1 mil duzentos e cinq(lenta 
reais~· pcrfai:endo um total de RS 1.500,00 (dois mil·e quinhentos 
reais). · 
DOTAÇÁO ORÇAMEI'i'TÁRIA: Elemento de DCIJIC'A r/ 
3390.39.00.00 • "Outros ServiçOJ de Teroeiros - Pessoa Juriclica". 
Sub-elemento: 3390.39.48.00. "Scrvi901 de Sel~o e i'reiillÜnento'~. 

SeaiÍor Diretor i'.uldenú, · ·· 
Submeto a pre~entc jwtilicativa para o apreciaçl~ e 

nlilicaçlo pot Vossa Senhoria, com omparo legal no ftrt. 2~. 11 da Lei 
Federal rf 8.666/93. e alterações posteriores, estando caracteriuda a 
lnexl:fhllldllde de UdblçAo, com o intuito de efetuar lnscri\'llo das 
O<n'idoras Raquel Silva G!Jedes, Aui.,cnte Àdminislrativo c JoCieht111 
Pureza Corrta do Carmo. Assistmte Administrltivo para partiCiparem 
do curso de Cerimonial e Protooolo em E\•cntos & 0rf,llniUç1o de 
Eventos. que ocontcceri nos dias 25,26 e 27 de maio de 2011. na 
cidade . de Slo Paulo/SP, conforme Memo n. 140120 11'· 
GAB!AMPREV, acostAdo às 11. 02, do processo em epigntfe.' 

A participaçlo das servidoras no rêférid<i curso, se . f112 
nece..Orio c recornemlivel, çonsid.:rando as atribuiçõe: íncrenles às 
atividades por eles exercidM. tidndo oportuno !lllicntai 'IUõ. a 
reciclagem no serviço publico é de suma imporUncia pllra que •e 
exUça com efici~n,ia o $eu cargo. AUm do que, cóm a partici(iaçio 
no referido eurso, M servidora& poderio .introduzir neSic órgão 
previdenciArio, as novidades apreendidas. · 

A natureza dos serviços a &c.-rtm prestados: '{Ui: tem como 
objeti\'0, a c.ol""'ltaJ;Io têcni"" de pessoal, constitui uma du hip6téses 
previs~&.> no inciso VI, do ar1. 13 da Lei n• 8.666J'J3. cnractuiisncio-se 
oomo serviço t«nico de profiniona1 C!pocializado, cuja natureza e 
finnlidade, faCilita 6 admin!5mç1o, dentlo 'dos linri:es da L<í. utilizar· 
se da dis,ricio:~uicdade na escolha do fornecedor que melbot atenda a 
IWI neccs.aid&de. · · 

N• esteira de&SC procosoo, res,.llarno< que a «<<lha da 
entidade ministradora do C.U.o, deU·s< em ru!o da vasta e>pcriência 
que a mcmu. possue nesse ramo de atividade. sendo a mc.ima 
porudor:. de elevado vau de satisfaç!o e qualidade. · 

l>lenr. do uposto, em attliçlo aos principio• da 
e14nin~Etra~tt· pública e &O coman~o da: lei. wbmeto 11 pces.entr 
;ij;~i:ic:dh-e 4 t~?ieci~çln de: Vo~.;a !;i:í~ll<t!is, Jl!ra firu: d,e rati!'i:r..f-ç!{' e 
r'•tcrior pu)1icaç.'lo na lmprCIIS& Oficial, conforme dettrminn o 011. 26 
i;a wpra:1~:d.l Ul. 



Macapá, 23.05.2011 

(Detran .··~ 

Sgt: Alex João Costa Gomes 

PORTARIA N' 18812011- OETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE Ov DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 

de suas atribuiçoes legais .que lhe sao conferidas pelo 

Decreto n' 0036 de 03 de Janeiro de 2011, tendo em vista o 

teor do Oficio. n' 048/11-GAB·DETRAN-AP 

RESOLVE: 

ART 1' • HOMOLOGAR o deslocamento do seÍ'Vidor 

HARIADNA SILVA DOS SANTOS, Diretora-Adjunta, 

RAIMUNDO RONI BARROS DE AZEVEDO, Chefe de 

Unidade/Unidade de Transportes, da sede de suas 

atividade~ funcionais Macapá-AP até ao Munlclplo ·cie 

Amapá e Pracuúba • AP. Participar da Caravana do PPA 

Particlpativo do Amapá 2012/2015, no perfodo de 06 e 09 de 

maio de 2011. 

ART 2' • Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publlcaçao, revogando-se .todas as disposiçbes em 

contrário. 

GOMES 2' SGT QPC 

PORTARIA N' 19712011- DE!RA.N/AP 

o. DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 

de suas atrlbuiçC!es legais que lhe são conferidas pelo 

Decreto n' 0036 de 03 de Janeiro de 2011, tendo em vista o 

teor doMemo. n' 063111-COP-DETRAN-AP, 

RESOLVE: 

ART 1" • DESIGNAR o deslocamento dos servidores 

Llili ANTONIO SILVA BARRETO, Coordenador de 

Operaçbes, HAMILTON MARQUES DE ANDRADE, Gerente 

da Núcleos de _Condutores, M' RAIMUNDA FERREIRA 

MACIEL MONTEIRO, Chefe de Unidade Regional NC, 

ROSENIR PICANc;o LEMOS, Chefe da Unidade de lnfmçào, 

LUCIRLENE RABELO NOGUEIRA DA SILVA, Responsãvel. 

por Atividade Nivel 111/CIRETRAN, da sede ·de suas 

atividades funcionais Macapã-AP até ao Mun!clplo _de 

Pracuúba-Macapá·AP, Abertura de Processos para 1' 

habllltaçào, no ~rlodo de 20 a 22 de maio de 2011. 

ART 2' - Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publlcaçllo, revogando-se -todas as disposlçbes em 

contrário. 

PORTARIA N' 198/2011- DETRANIAP 

0 OIRETOR;PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
de suas atrlbuiçbes legais que lhe silo cÓnferldas pelo 
Decreto n• 0036 de 03 de Janeiro de 2011, • 

RESOLVE: 

ART. 1° Retificar a Portaria 184, de 11 de março de 
2011, publicado no. Diário Oficial do Estado do Amapá n• 
4981 de 13 de março de 2011, que passa a vigorar com a 
~egulnte alteração: 

Onde se 16: 

ART 1° • DESIGNAR os servidores LUIZ ANTONIO 
DA SILVA • BARRETO, Coordenad.or de Operaçbe!,_ 

(DIÂR10 OFICIAl) 

H~ILTON MARQUES OE ANDRÁDE, Gerenie de Núcleo de. 
Condutores, M' RAIMUNOA FERREIRA -MACIEL 
MONTEIRO, .Chefe de_ Unidade Regional NC, EDVALDO 
COSTA GAMA,- Chefe de Unidade Técnica/CIRETRAN, 
ADLAELSON RODRIGUES DA SILVA, Chefe de:Unidade de 
Infração, EDEVAR LIMA ISACKSSON FILHO Chefe de 
Unidade de ·Registro de Condutores, com o 'objetivo ile 
abertura processos para a 1' habilita~ào, no perlodo de 13 
a 15 de maio de 2011. · 

Leia-se: 

ART 1' • DESIGNAR ·os servidores LUIZ ANTONIO 
DA SILVA BARRETO, Coordenador _de. OP.,ra~bes, 
HAMILTON MARQUES DE ANDRADE, Gerente de Núcleó de 
CoQdutores, MARIA RAIMUNDA FERREIRA MACIEL 
MONTEIRO, Chefe de Unidade Regional NC, EDVALDO 
CQSTA GAMA, Chefe de Unidade Técnica/CIRETRAN 
ADLAELSON RODRIGUES DA SILVA, Chefe de Unidade d~ 
lnfraçao, EDEVAR LIMA ISACKSSON FILHO, Chefe de 
Unidade de Registro de Condutores, da sede d.e suas 
atividades funcionais Macapá-Ap até ao município de 
Amapá-Ap, com o objetivo de abertura processos para a 1•. 
habilitação, no período de 13 a 15 de maio de 2011. · 

ART 2' --Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-6e t das as disposlçbes em 
contrário. · 

(EAP ) 
Mar:a lzabel Albuquerque Cambraia 

PORTARIA N". 12/11 - EAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ. no uso 
das atribuições que lhe silo conft!ridas pelo Decreto 
n•. 0589 de 21 de janeiro de 2011 e tendo em vista o 
teor do memorando n•. 011/2011 - GABIEAP. 

RESOLVE: 

Art. 1• - Homologar designação dos servidores 
Airá Pereira Santana. Coordenador de 
Planejamento e Articulação Institucional. FGS-3, 

. Yolanda Karoline Costa-Sousa,.Gerente de Núcleo 
de Programas de Estágios, FGS-2, Monique Eliane 
Ferreira dos Santos, Gerente de Núcleo de 
Avaliaçao e Acompanhamento, FGS-2, Marlus Pinto 
de Carvalho, Gerente de Núcleo de Programas e 
Projetos Especiais, FGS-2, Maria das Graças Lima 
Marques, Assessora Técnica, FGS-1, Edenilza de 
Oliveira Silva, Chefe da Unidade de Contraio!: e 
conv'ênios, FGS-1 , que se ·deslocaram da sede de 
suas atribuições Macapá-AP até ao municipio de 
Pedra Branca do Amapari, com o_ objetivo de 
Participarem de Escuta Pública para elaboração do 
.Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado do 
Amapá, nos dias 17 e 18 de maio de 201_1. 

. Art. z•- Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 

, 19 e Maio de 2011. 

Maria lzabel d Albuq~braia 
Dire ora-Presidente • ' 

- Escola de Admi istracão Pública do Amapá 

(Hemoap 

Ivan Daniel da Silva Amanajás 

PORTARIA N". :J:J_ /2011- &AB/HEMOAP 

O DÍRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO l'i; 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ-HEMOAP, 
nomeadO. pelo Decreto n°.0034 de 03 de janeiro de 2011, no 
uso das atribuições que lhe são conferidos pelo art. 33, 
Inciso XI do Decreto Estaduol n•. 5.519 de 09 ck dezembro 

· de 1997, que oprovou o Estatuto do Instituto de 
Hematologia e Hemoterapio do Estado do_ Amapá. 

Autorizar o deslocamento do servidora . Luciano 
Campos Machado de Souza, Médicci, do sede de suas 
atribuições Macopá-AP até Belérn-PA, poro porticipor do m 
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·congresso Pon·Amàzônito de Hemotólogio e 1-ie:moteropio: no 
·período d~· 25 o 28/05 com ônus poro este Instituto. · 

JUSTIFICATIVA 1012011-HEMOAP 

ASSUNTO: Prooogaç,§o da vigência do contrato 017/2010, 
por mais 12 meses _através do 1• Termo AdHivo, fundamento 
legal- Art. 57, 11, § 20. ·· 
PROCESSO: 18.000.02212011 
OBJETO: Aijer:ação da CLÁUSUlA TERCEIRA- DO PRAZO 
DE VIGENCIA, e CLÁUSULA QUINTA·DA DOTAÇÃO , 
através do 1• TA. · 
CONTRATADO: M. S. LIMA MONTEIRO-ME. 

Senhor Diretor, 

RatifiCO, rios termos Ar1.57, § 20 
da lei 8.666193 , em: 

fi 'I 1C:f12011 

.... -n.._..._ ....... t·o; 
Ivan. Daniel da Silva Amanajás 
Diretor Presidente - HEMOAP 

Submeto a elevada conSideração de Vossa Senhoria a 
presente justificativa objetivando a atteração das cláusulas 
TERCEIRA e QUINTA, do contraiO 01712010, atrnvés do 1• 
Termo Aditivo. 
Na eminência do encerramento da vigência do referido 
~!rato. que tem como objeto a prestaçêo de serviços de 
manutenção técnica e reparo na rede de telefonia fixa e 
sistema de áudio visual do prédio. do Hemoap e Agencias 
transfusionaiS, onde verifJCamos que perduram os motivos 
ensejadores da contrataçtio anterior, fazendo-se mister a 
prorrogação do instrumento contraiual pactuado com a 
referida Empresa , por mais 12 meses. de forma a se 
viabilizar a continuidade dos serviços, nao podendo os 
mesmos sofrerem solução de continuidade. 

Assim, em observência ao disposto no art. 57,§ 20 da'lei 
8.666193, rogo a Vossa Senhorta que se digne e ralilique a 
presente justificativa, com sua conseqüenle pubfJCação no -
Diário Oficial do Estado, produzindo assim a efiCácia do ato 
em epígrafe. 

Macapá, 04 de maio de 2011. 

(IEPA ) 
Augusto de Oliveira Júnior 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO- N• 003/2011-iEPAIAP. 

O Instituto de Pesquisas · Cientificas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá, juntamente 
com este pregoeiro, designado através da 
Portaria n• 005/2011-GABI/IEPA de 03 de 
fevereiro de 2011, levam ao c_onhecimento dos 
interessados, que estará r!!alizando no dia 10 
de junho de 2011 às .14h30m, a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, cujo OBJETO é: a 
aquisição produtos químicos e materiais ·para 
laboratório, conforme Termo de Referencia ..:. 
ANEXO I do edital. Recebimento das propostas 
a partir do dia 26/05/2011 às 08h00ni no site 
www.llcitacoes-e.com.br. INFORMAÇÕES pelos 
telefones (xx96) 3212-5343 das 08h30m às 
12hOOm e 15h00m às 18hOOm, ou 
www.iepa.ap.gov.br, e e-mail: 
cpl.iepa@iepa.ap.gov.br. 

_ Macapá;~-~-~~ 2011. 

,.,- Ce~~JoDI!l_!l .• ---· ) 
--~P. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO- N• 00412011-IEPA/AP. 

O Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá, juntamente 
com este pregoeiro, designado através da 
Portaria n• 0043/2011-GABinEPA de 18 de abril 
de 2011, levam ao • conhecimento dos 
Interessados, que estará realizando no dia 08 
de junho de 2011 às 1 OhOOm, a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo 

' MENOR PREÇO POR ITEM, cujo OBJEJ"O é: a 
aquislçlo de material bibli()!J'rãflco, conforme 

·Termo de Referencla ~·ANEXO I" do edital. O· 



Macapã, 23.05.2011 

recebimento das propostas.· .a partir do dia 
25/05/2011 às · OBhOOm no slte 
www.licitacoes-e.com.br. INFORMAÇOés pelos 
telefones (xx96) 3212-5343 das 08h30m às 
12h00m e 15hOOm às 18h00m, ou 
www.iepa.ap.gov.br, e e~all: 
pregoeiro.cpl@iepa.ap.gov .br. 

Mf.capã, 19 de maio de 2011 

~~~~z~ :~sJ~jMfs~i~ 
Pr~goelro/IEPA-AP. 

·Juliana Alves coutinho Alexopulos 

PORTARIA N' OOG /11-RDM 

O Gerente da Rádio Difusora de Macàpá, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto n• !J478 de 
10 de janeiro de 2011 e, tendi! em vista o que consta no 
teor doMemo n'. 041/11- DAA/ RDM. 

RESOLVE: 

Art.t•.nesignar a . servidora Rejanne Maria 
Duarte Ribfini, para desloéamento nos dias: 26 · e 
27/05.12011 ao muniópios de Serra do Navio, para 
pal1idpaÇào da · Plenária do Plano Plurianual 
Pal1icipativo (PPA) 2012-2015. 

An. 2' • Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publlcaçàl), revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3' . Dê-se dência, cumpra-se e publique-se. 

Macapá-AP, 19 de Maio de 2011. 

PORTARIA N' 007/11-GABIRDM 

· O Gerente da Rádio Difusora de Macapá, no 
uso d~ lillas atribu~es conferidas pf.lo Decrno n• 0478 de 
10 de janeiro de 2011 r, tendo em vista o que consta no 
teor doMemo n•. 048/11 - DAA I RDM. 

RESOLVE: 

Art.t•-Conceder suprimento de fundos em nome 
dr VALDES PANTOJA DE OLIVEIRA, funcionário 
público federal, cadastro 1013985, no valor de RS 2.000,00 
(Dois mil naisi) destinados a CUS1ear suprimento .ele 
fundos. 

Art. r - o andamento concedido será aplica® 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
recebimento. 

AJ1. 3' - A nferida despesa deverá ser empenhada 
na fonte de recursos 240-FPE, Programa de Trabalho 
24,122,0001-2001, sendo R$ 800,00 (oitocentos reais) -para 
Serviços de 'firctiros Pessoa Jurídica, elemnto de despesa 
33.90.39, e R$ 1.200,00 (Hum mil r cimentos reais) para 
Material de Consumo, elçemnto de despesil 33.90.30. 

Art. 4 - E51<! Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, rrvogada a5 disósições em contrário. 

Art. S • Dê-se dência, cumpra-se e publique-se. 

MacapiÍ·AP, 19 de Maio de 2011. 

!Rurap· 

Max Ataliba Ferreira Pires · 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Extrato do Contrato N° 00512011-RURAP 
(Aqulsiçio de Equipamento· Copl~dora) 

l!!!trumento!Parte: Instituto dD Desenvolvi monto .Rural 
do Amapá • RURAP, como CONTRATANTE e a. 
Empresa MARCIO A. MESCOUTO-ME, como 
CONTRATADA. 

FUNDAMENTO LEGAL: 
O Contraio, entre si, juslo e avençado, ·é de conformidade 
com o disposto na Le1 no 8.666. de 21 de iunho de 1993, 
Artigo 24,1nciso 11, DISPENSA DE LICITAÇAO, 

CLÁUSULA PRIMEIRA • Do Objeto & Valor Contratual· 
O objeto do presente contrato é PARA AQUISIÇAO DE 
CQPIADORA MUL llRJNCIONAL, conforme . especificações 
C()nslantes do T~rmo de Referência.· 

Pár$grafo ~ro 

O valor total, ftxo e lrraajuS1Ave~ do presente contrato é .do 
R$ 7.280,00 (SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS) .. 

Parágrafo segundo 
O valor acima referido inclui lodos Os cus1os diretos e 
lndirotas, bem como doveros, obrtgaçoes e encargos de 

·qualquer natu111za, n3o sendo devido à Contrateda qualquer 
outro pagamertto resultante da exec:uç8o deste ajuste. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Dotacl!o OrcamoniAr!a 

A despesa deco<Tente do presente Contrato çorreré é conta 
da, Fonte 240, Programa de Trabalho 2001 e Etemonto de 
Despesa «90.52. 

CLÁUSULA QUARTA- Da Garantia: 

O prazo de garantia, -sem qualquer Onus adic:ional para o 
CONTRATANTE, nao poderá ser Inferior ao que determina 
o art 26 do COdigo de Defesa do Consumidor (365 dias 
para os produtos .duraveis). contados do efetivo 
r(!oebimento do Equipamento; . 'devendo a Contralada 
informar junto com a Nota Fiscal qual a empreSa que tnl 
prestar os serviços do IISslstêncla técnica duranto o 
periodo do garantia no j:s1ado do Amllpâ. 

CLÁUSULA OITAVA· Da Vlqêncla: 
O Controlo teré sua vigência a partir da data de sua 
assinatura até o FINAL . DA GARANTIA DO 
EQUIPAMENTO. . . 

O presenle contrato será publicado, em CldraiO, no Oiârio Oficial 

do Estado, conrorme prescreve o art. 61, parágrafo llnioo, da Lei 

8.666193. 

SIGf!ATARIOS: MAX ATAUBA FERREIRA PIRES E 
MARCIO ANDRÉ DE SOUZA MESCOUTO 

Pata ije AsSinatura : 17/0512 
Macapa!AP, 19 de maio de 

Sociedades de Economia Mista 

(Caesa ) 
Ruy Guilherme S,.. .,., N_e_ve....;s _____ J 

A COMPANHIA. DE ÁGUA E ESGOTO DO MIAPÁ . 
CAESA, toma f)Ubli~o que •stá r<iquerendo do Instituto de 
Meio Ambiente e Ordenamento Territorial . IMIIP, a 
renovaçao da UcmÇ<J de /nstalaçao n•.ot47/.2010, que 
destina-se às obras de ampl1a~o das unldac~H de produçêo 
de qua ela cidade de Macapá, Estado do Amapá. 

Ma~á/AP,12denjt ~20)1. 

Eng". RUV GUI ~ ~~ ~ IIEVES 
Diretor Pr'fs:O;e • CJ.ESA 

COMUNICADO 

11 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 00 M\APÁ . 
CAESA, toma público que esU ,requerfll.do do Instituto de 
Melo Ambiente e Ordenamento Territortat • IMAP, a 
renova~o dà' Llc•nço d~ lnstolaçao n• 014812010, que 
destina·se às obras de reabilitação e obras essenciais no 
Sistema de abastecimento de água da cidade de Mocapâ, 
Estado do Amap~. 

Macapá/AP,12de~2011. 

Eng•. RUY GUI ~ SMITH NEVfS 
. Dlrew Pr~=e • CAESA 
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(PoDER LEGISLATIVO). 

(Tribunal de Contas do Estado 

Cons. Regildo Wanderley Salomão 

PORTARIA N'. 11812011-TCEIAP 

O Presidente elo Tribunal do Contas do Eslado do 
Amapá, no uso das ·11ribulç6cs ·quo l>o silo êonforidas. com 
lundamento·no art. 8'. flc:iso 111, da Lei Complomcnlar n•. 10, de 
20 de setembro de 1995, bem como elo que consta o Proeesoo n• 
00156712011-TCEJAP, e Etc., 

RESOLVE: 

Art. 1' Designar os sefllidotes PAULO 
RODRIGUES OOS SANTOS, matrícula n'. 00l03; TOMAS 
SANCHES OE BRITO NETO, matricula n•. OOt 14, CARlOS 
ROBERTO PHIUPOVSKY. m.!rlculo n'. 00028, ROSIVAL 
NAZARENO FORTUNATO MONTEIRO, matrli:tlta n•. 00108 o 
MANOEL LAUREANO PINHEIRO GONÇALVES, matricula n•. 
00t34. para sob a coordenaçio do prinolro, compor. Cornlsslio 
enearrogada do roallzar 1\udKorla nu contos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MACAPÁ • PMM, relerenle aos exerclciO$ 2004, 
2005, 2006, 2007 c 2008. no perlodo de 16 do maio a 09 de julho 
do2011. 

Art. 2' Oa trabalhos do referida Ccrnlssão S<rio 
Supervisionados pela DirEtora da Ateo de Contr';,le Externo 
XlRLENE DO SOCORRO OA COSTA. matricula rf'. 00117. 

Art. 3' A Comlsslo devorá apresentar os 
Relatórios da AudltóriD no pm:o do 30 (trinta) din após o 
encerramento dos trabalhos. 

Art. 4' DO-se ciéncia. rogistro-so e publiquo-se. 

M ,05dernaiodo.2011. 

' 
Conselheiro RE RLEY SALOMAO 

Presidente . 

PORTARIA N'. 17912011·TCEIAP 

O Prestdente elo Tribunal de Contas elo Estado do 
Amap;l, no uso daS lllribulç6es quo 1>e sllo c<>nlerldas, com 
fundamento no art. 8', inciso 111, da Lei Complcmerár n•. 10, do 
20 do solombro de 1995, bom como do quo eomll o Pl'oc .. so n• 
001se712011-TCEIAP, e etc., 

RESOLVE: 

Art. 1' Designar os ""'vldores JEOV~ DIAS 
TEIXEIRA. matricula rf'. 00057; JOS~ ANTONIO FERN~DES 
DE SOUZA. mllrlcuta n•. 00060: PEORO RAIMUNDO BORGES 
HAUSSLER, matricula n•. 00635; RAIMUNDO NONATO 
FERREIRA OA SIL liA. matricula rf'. 00099 e SANDRO 
ROBERTO. SILVA PEREIRA. matrtCI.Ia n•. 00756, para sob o 
coordenaçio do primcifo, compor a Comissio encanegada do 
reaizar Audloria nos contH da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA • PMS. roferonlo aos oxorclclos 2005, 2006, 2007 c 
2008, noper1od? do16 do maio a 14 do junho do 20_t1. 

Att. 2' Os trabalhos da rolorida Comlssllo ser11o 
Sup.rvtsionados pela Anallsto da Controlo Extomo MARIA 
ZELITA DA COSTA FARIAS, ma1l1cula n•. 00090. 

Art. 3' A Comissllo deverá aproscntar os 
Relatórios da Auditoria no prazo de 30 (trinta) dias após o 
encerramento dos b'abalhos. 

Art. 4' Dê·•• ciência. rogiStr&-se e publque-se. 

PORTARIA N'. 18012011-TCEIAP 

O Prosi<lente do Trlbunol de Contas elo Eslado do 
Ama!>*. no usO das otribuiç6es quo l!o sllo contoridas. com 
lundamllfllo no art. 8', flc:iso 111. da Lei c:crnpiamontar n•. 10, de 
20 de Mtembro de 1995. bem como do que consta o Pl'oees"" n• 
00t5671201 t·TCEIAP, • ele .. 

. , RESOLVE: 

Art. 1' Ottlgnar os Mrvid"""' JEOV~ DIAS 
'ICIXEtRA. INIIrlcuta rf'. 00057; JOS!: ANTONIO FERNANDES 
DE SOUZA. motrlclà n•. 00060; PEDRO RAIMUNDO BORGES 
HAUSSLER. ty~l!rk:IAa ~- 00635; RAIMUNDO NONATO 
FERREIRA óA SILVA, rn11!1cula rf. 00099 e SANDRO 
ROBERTO SilVA PEREIRA, matrlcWI n•. ~~. Pl,. •o~· a 
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ooordenaçAo do Primeiro, compor a Comissão encarrC9ida de 
reaizar Aud~oria nas contas da CAMARA MUNICIPAL DE 
SANTANA, referente aos excrclclos 2005, 2006, 2007 e 2008, no 
perlodo de 16 de mal~ a14 de íJnho de 2011. 

Art. 2' Os trabalhos da referida Comissão sl!t'llo 
Supervisionados pela ·Analista, de Controle Extcmo MARIA 
ZELITA DA COSTA FARIAS, matrícula n•. 00090. 

Art. 3' A CcmissJo deve !I! apresentar. os 
RolatÓri~s da Aud~oria no prazo de 30 (trinta) dias após o 
encerramento dos frabalhos. 

Art. 4' Dé-so aenci~. regisÍre-se e pubVque-so. 

Conselheiro 

PORTARIA N'. 18tnOÚ-TCEÚIP 

O Prcsidonte do Tribunal de Conlas do Estado do 
Amapa. no uso das atribuições que lha slló conferidas, com 
fundamento no an. 8', nciso 111. da Lei Complementm n'.'10. de 
20 de setembro de 1995, bem como do que consta o Processo n• 
001567/2011-TCEIAP, o ele.. .. 

R.ESOLVE: 

Art. 1'. Designar os servidores NALCIMAR 
WANDERLEY SALOMÃO, matricula n• 00299: DAYSE DALILA 
FURTADO DE SOUZA, matricula n• 00033: EUZABETE LEÃO 
DOS SANTOS, matrictla n' 00003 e NADIR COLLARES 
TAVORA, mlllrlcula n• 00094, para sob a coordonação da 
primeira, compor a Comissão encarregada de realizar Audaoria 
nas contas da SANTANA PREVIOONCIA - SANPREV, reFerente 
aos exerclcios 2009 e 2010, no periOdo do 16 de maio a 03 de 
)unho de 2011. 

Art. 2' Os trabalhos da referida Comisslio ac.-Ao 
SupeNtsionados pela Diretoro da Atea de Controle Externo 
XIRLEIE DO SOCORRO DA COSTA, matricula n•. 00117. 

Art. 3• A ComiWo devem apresentír os 
Relatório• da Audi1orio no prazo do 20 (vinte) dias após o 
encerramento dos trabalhos. 

Art. 4• Dê-se ciência, registre--se e publique--se. ·. 4illos do maio de 2011. 
- 1 

Conselheiro IL .' EY SALOMAO ' 
. en1t ' 

PORTARIA N'. 1821i011-TCEIAP 

O Presidente do Tribunal de Comas do Estado do 
Amapá, no ·uso das atribuições que lhe são conferidas. com 
fundamento no art. 8*, inciso 111, da Lei Complemen1ar n•. 10, de 
20 de setembro de 1995,1lem como do que c~a o Processo n• 
00156712011-TCEIAP. e ele., 

RESOLVE: 

Art 1' Designar os servidores ANTÓNIP LIMA 
DE ARAÚJO, ma1ricula n•. 00011; EVANDRO SÉRGIO NERY 
MATIAS, matricula n•. 00040; LUCIA ROBERTA PINTO 
PIMENTEL, matricula n' 00456; JOAO cRlsÓSTOMO MATOS 
BOSQUE, matricula n• 00793; ADRIELMA CELI DIAS MATOS, 
matricula n• 00694 e ANDREIA ALEXSANORA CASTILLO 

·LOPES, matricula n• 00630, para sob a coordenaçaó do primeiro, 
compor a Comissao éncarregada de realizar Tomada de Contas 
na SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA, referente 
aos exercicios 2007, 2008. 2009 e 201 O, no período· de 23 de 
maio a 15 .de julho de 2011: · 

.Art. 2• A Corriissão deverá apresentar os 
Rela16rios da Auditoria no prazo .de 30 (lrinta) dias após o 
encerramento dos trabalhos. 

Art. 3' Dê-se ciênCia, registre-se e publique-se. 

Maca pá, 05 de maio de 2011. 

Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO 
Presidente 

PORTARIA N'. 18312011-TCEIAP 

(DIÂRIO OFICIAL)·. 

referente aos exerclcios 2006, 2oo7 e 2008·~ Tomada de Contas, 
referen1e ao exercício 2009. na SECRETARIA DE ESTADO D-!1 

EDUCAÇAO - SEED, no Fundo . de Manutenç.to e 
· Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF e no 

Fundo de ManutençAo e Desenvolvimento da Educaçlio 
Bilslca e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB, no período de 23 de maio a 15. de julho de 2011. 

Art. 2' A ComiSsão' deverá .apresentar os 
Relatórios da Auditoria no prazo de 30 (trinta) dias após o 
encerramento dos trabalhos. · 

Art. 3' Dê-se·cJencia,'registre-se e publique-se. 

05 de maio de i011. 

Conselheiro SALOMAO . 

. ent . 

PORTARIA N'. 1841Z011-TCEIAP 

.à Presidente <lo Trlb!'nal de Contas do Estado do 
Amapá. no uso das a1ribuiç6es que lhe sao conferidas. com 
fundamen1o no art .. 8', Inciso 111; da Lei Complementar n•. 10, de 
20 de setembro de 1995,bem como do que consta o Processo n• 
001567/2011-TCE/AP, e etc .. 

RESOLVE: 

Art. 1' Designar os servidores FATIMA 00 
SOCORRO BRITO BOTÉLHO PALHETA·. matricula n• 00043; 
CACILDA LÚCIA PIMENTEL PAVAO, matrícula n' 00021; 
JACKSON 8ARBOSA DE OLIVEIRA, matrícula ;,o 00054; 
EVANDRO PENA DA SILVA, matócula n• 00039 e LOURDIANE 
NAZAR.É CANTUARIA ·DE MORAIS, matricula n' 00413, para 
sob a coondenaçao da primeira, compor a Com~o encarregada · 
de realizar Audnoria no LABORATÓRIO DE SAUDE PÚBUCA -
LACEN. refer~nte ao exerclcio 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 
201 O, no periÓdo de 23 de maio a 15 de julho de 20t 1. 

Art. 2' A Comissão deverá apresemar os 
Relatórios da Auditoria no prazo de 30 (trtn1a) dias após o 
encerramento dos trabalhos. 

Art 3' Dé-se ciência, r_eglstre-se e. publique-se. 

~demalode2011 

Conselhelro~ALOMAO 
PORTARIA N'18512011-TCE/AP 

O Presidente do Tribunal de Conlas do Es!ado do 
Amapá, no uso das lllribuiç6os que lle são conferidas, com 
fundamento no an. 8*, lnciflo 111, da .Lei Complemenl•r n•. 10. do. 
20 de sotombro de 1995, o e1c,, · 

RESOLVE: 
Art. 1' Déslgnar o servidor JOSé RENILOO DA 

SILVA RAMOS, para deslocar-se da sede do suas allvidades até 
o Munlclplo de Santona, no perfodo de 16 de maio a 03 do júnho 
do corrente, a fim de conduzir jlessoal para realhçlo de 
Audaoria nos Termos dás Portarias n• 179, 180 e 181/2011· 
TCEIAP. 

Art. 2' Oil-se cl&ncio. rogbl;e-se e publique-se. 

Mec:apé, 05 de maio de 2011. 

--··. ~"''"'• --~y 
PORTARIA N' 18&12011-TCE/AP 

O l'r8skk.nte do TribUnal de Contas do Estado ~o 
Amapá, no .uso das lllribu~es quo ... sao _conforldaa; com 
fundammto no art. 8'. Inciso 111, da Lei Complementar n•. 10, de 
20deselembrode1995, o etc .. 

. RÉSOI.VE: 

Art. 1' Exonerar a podido, OANIELLE PAOLA 
PIMENTA AMANAJÃS. do cargo om Comlsslo do Asslstent& 
de Gabinete do Tribunal de cOntas do Estado do Amapl, 
Reforincia TCDAS-1, a parti' de 16 elo melo de 2011. 

• , O Presidente do Tribunal da Contas do EStado do . Art. 2' 06-ae ci6ncla, rogblre-at e publique-se. 
Amapá, ·no uso das atribuiç6ri que lhe ·sao. conferidas. corri 
fundamento ííÕ art. 8*, Jnclao 111, da lei Complementar n•. 1 O, de 
20 de setembro de 1995, bem como do ,que consta o P.rocesso rf' 
001567120fHCEIAP, e etc., 

,._,RESOLVE: ... ,. 
.. ·. ·. Ar1 •• ·1', Designar os servidores MARIA DE 

FAnMA s·ÂCRÀMENTO DE 'souZA, matricula rf' 00025; LUIZ 
OTAVIO OA·'ROCHA BRITO, matricula n• .00074; REJANE 
RODRIGUES RUSSO, matricula n' 00105; ·tRE~ FERREIRA 
NE'RY, matrieuía, n• 00049; josé GUILHERME SANTOS 
FA'RIAS, níatriculli' :n• 00002 e JOSÉ ANGELO ·DA SILVA 
PENAFORT, matilcula n' 00895, ·par<~ sOl> ,a:coondenaçao_ da 
primeira, compor a .ComJssao encarreg~r!!. de~alizar Auditoria, 

Macapà,13de maio de 2011. 

'"""'""''" 0.." ..... ---~-·- 6 ~ ···-· 

PORTARIA N'187/2011-TCEIAP 

o Prosidente do Tribunal de ConÍas .do E atado do 
·.Amapá, no úso das atr1bulç6eo que lle stoo conferidao, com 
fundamento no art. 8*, iriciso 111, da Lei .C"'!'plementar n•. 10. de 
20 do sotembro de 1995, o etc .. 

·-' -.: 
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ReSOLVE: 

Art. 1' Nomear JOSÉ LUIZ. NASCIMENTO 
LACERDA, para exorcer o Cargo em ComiSsiio de. Assistente 
de Gabinete do Tribllnal do Con!as do Estado do Amapá, 
Referência TCDAS-1, a contar do11 de maio de 2011. 

Art. 2' C»-se ciência. registro-so e publiquo-so. 

· Macap0,.1:i de maio de 2011. 

Cons~~o REG ~ALOMAO ~~-
201• SESSÃO ORDINÁRIA 

Data: 25/5/2011 

PAUTA DE APRECIAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO . 

REGISTRO DE APOSENTADORIA 

Relataria: Cons. RICARDO SOARES PEREIRA DE 
SOUZA 

01) PROCESSO N'. 001918/2009-TCE 
À~SUNTÇ: Registro. de Aposelltadoria 
PROCEDENCIA: Amapâ Previdência - AMPREV 
INTERESSADA: Lourival Furtado de Souza 

PAUTA DE JULGAMENTO 

.Relatoria: Cons. AMIRALDO DA SILVA, F A V ACHO 

02) PROCESSO N'. 001051/2003-TCE 
ASSUNTO: Pres1açao de Contas da Emoresa 
Municipal de Desenvolvimento e Urbanizaçao de 
Macapá-EMDESUR. referente ao exercido de 
2002. 

·RESPONSÁVEIS: Sr. Hélio dos Santos S1fva .: 
Período de 1'.1 a 20.6.2002 e Sr. Charles Achcar 
Ctielala- Perlodo de 22.6 a 31.12.2002 

'03) PROCESSO N'. 00236212006-TCE 
ASSUNTO: Pres1açao de Contas da Companhia de 
Gás do Amapá, referente ao exercício deJOOS. 
RESPONSÁVEL: Sr. Robério Aleixo Anselmo 
Nobre. 

04) PROCESSO N'. 002036/2007-TCE 
ASSÜNTO: Prestação de Contas da Companhia de 
Gâs do Amapá, referente ao exercício de 2006. 
RESPONSÁVEL: Sr. Robério Aleixo Anselmo 
Nobre. 

ÓS) PROCESSO N'. 003340/2010·TCE 
· ASSUNTO: Tomada de Contas EspeCial realiZada 

na Camara Municipal de Mazagao. refeienle ·ao 
exercicio de 2004. . 
RESPONSÁVEL: Sr. Elson Belo Barreto 

-lt 
OAMILTON B . O· 

SECRETÁRIO>GERAL TCE/AP 

COMISSÀO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 

~õmõiõQO na forma da Lei n.o 8.666193 e- alterações 
plOSteriores, em 

I 

.U::F"'z-;~·-, ' .· .:;,· ' 

~onselheir~~~;~m~o 
Presidente do TCE/AP 

RESYL TACO FINAL OA LICITAÇÃO · 
REALIZADA NA FORMA ABAIXO: 
MODALIDADE :CONVITE N' 0212011 
OBJETO : Se!Yiçoa de copo, proporo • 

TIPO . 
ABERTURA 

PROCESSO 
EMPRESA. 

·VENCEDORA 

Fornoclmtn1o dt c:afõ ' 
: MENOR PREÇO GLOBAL 
: OS/0412011, 09:00 horas- Sedé do 
TCE/AP 
: 03077/2010 
:J C S .IAEOoiROS.ME-CNPJ: 
:n 703 5'810001·80 

· Senhor Praiden·te • 

11m ll6(so.JS) ;t.as do mês de Wr>l oo aoo de ros·inl e onte. as nooe 
horas. nes~a odade de MaCBilà 'ESiaál do Amapã, na sala on:le funciona 
a Comossàc Permaoente de UalaÇ<lo oo i rbuoa. de Comas do l:siadc do 
Aln~ na A.v FAB. 900. cen~o .. reuniu se a-Comissão Permaneme de 
LJ::~:açl!ó JÍ:! TrbÚnal de Con:as do EStado do Amapé, formada peos 
senhores. J.JLfANO OE 'A."JJRAOE. AAAÚJ:l(Piesidenie). OIONE 
BIIRBOSA. · PAU.ETA e JOS~ MARIA ,'J.BUOUE'ROIJ: CORREA 
nomeados pela Portana N' 099120HJ.TCE·AP_. de ?2 de fU.'lhC de 2010 
oara ;roce<ieJem a abe~ura. anilllse e JJigÍ!:nenlo do !IABILITAÇÀO ~ 
PROi'OSTA. OF PRFÇO rclalrvas ao CONVITE N' 02rl011-CPLIICo. o;re 
lefT. por cb;e!c a aqusÇ<lc CC>'I!Jalaçêo de em:Xesa para real~a;ao de 
Servi~oa de co~ .e preparo.e fon)tcimento de cafezinho pa;n n 
ICE/AP. conforme E<lla1 e>1de lomm crr.vrdaaas as emrveSils A o 
At.Mt:JOA CiAS·Mf- CNPJ 10 5.'0 36oool·35 ; C S. !.!EO:OiROS-ME 
.. CNI'J CJ /OH:BIOOOÍ·BO. E ·ç DE fARIAS-!.' E CNPJ 
0700641&C;XJI.70 Todasasem;resasap~esenlaram as ooa.memaçóes 
e as PfOP?Sias IJ lltrlaÇao f01 daoo p:ossegtRmcnlo """' a at>erlu'D dos 
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cme~opes contendo as habitdaç6es das mesmas. após, coostataoo +"'as 
reMidóes fiscaJs retat1vas ao FGTS rt1s empresas A D •\LMDDI\ 01.1\S·~.IE 
c ( ~ 0[ FI\RfAS-ME es!aia.m 'lenooas n= enlanlo. em ·,u:Jae do~ 
oerehoos da \.e: cnrr.plemer.lar Fstad'Jal 044.rQ? f::M fetla X·Hsulla ao CRí
se!it,)J :onS1i:l:a& as regularoades das cerh~P!\ "I•S.SI"l'l, to~as as 
r.r1pcc:.as f01i!m conSlderi:lda~ hatrl:tadas Ato segu1:1te lc• sus(iensa a 
~ss.Ao pa·a "l11Tlhcayâo atmv~~ c:2 Am aos hotantes p;~tí:l marufesta·e~

'X! se asSJm o ce5e121~ senao ~1!"!1ja a data do da 08 de abr~ de 2011 
r~ me~>:~ lOCal c horiJto oara coi\t~rli3Çáo da ~são Sem impL:9f1aç1o 
a.Jartc âs ~cthlaçúes. procedeu-se a aber!úra das ::r(fiO~~s se~ 
~nSidefaWs tccas conformes. ftcanOO ve'lceoora do ce~tame a r:r(.f'..ns:a 
da r.1:1pmS8 J. C. S. MEDEIROS-ME oom o <alo< ""nsal de RI 
4.000,0Q(quolro mil reais). perlazendo ""' >alar gklllal ar.cal de RS 
48.000,00(quaron!J e oHo mlllhill . 
Otleaece;do a toc~s os jlfames d& le1 8 600193 e alleraçX!' post€!rtores 
suCITelem.Js o p:~~.cntt! rcs..Jnaoo à aoret.'l(lção 00 Ex;.:elenti~rno 
P.e~,aenfe oo [rh:nal de Contas do fr.tadO 00 Amapa, pa1e~ ftrn de 
a~:o::caç;jolhomologaQlo e poster<ll publ•.:ação 

(Assembléia Legislativa do Estad~ 
Dep. Moises Souza 

AVISO DE ADIAMENTO DE LI ClT AÇÃO 

PREGÃO 00112011 

A Assembleia ~gislativa do Estado do Amapá, 
através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
informa aos interessados que o Pregão 00112011 que 
objetiva a contração de empresa especializada em 
prestação dos serviços de reserva, em1ssao, 
marcação/remarcação e fornecimento de passagens 
aéreas, para o .Gabinete da Presidência da Assembléia 
Legislativa do E.~tado do Amapá, fica com sua data de 
abertura adiada por conveniência e oportunidade da 
Administração, devendo a sua nova data de abertura ser 
divulgada oportunamente por esta Comissão de 
Licitação. 

Macapá~-P, I .. iode2011. 

Jan · s Et·crton 
gociro 

(PoDER JUDICIÁRIO ) 

(Tribunal Regional Eleitoral ) 

Oes. Edlnardo Maria Rodrigues de Souza 

ACÓRDÃO N° 3356/2011 

Prestação de Contas n• 144784- Classe 25 
Interessado: Deuza Dias de Souza 
Relatora: Juíza Alaide Maria de Paula 

ELEIÇÕES 2010. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATA AO CARGO- DE DEPUTADO 
ESTADUAL RESOLUÇÃO TSE N" 23.217/2010. 
REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. 
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
do Amapá, por unanimidade de votos, em conhecer 
do pedido e, no mérito, aprovar com ressalvas a 
prestaçao de contas de Deuza Dias de Souza. 
candidata ao-cargo Te"eeputado Estadüãldo 
Partido Social Cristao - PSC, relativa às eleições 
2010, nos termos do voto da Juiza Relatora. 

Sala de Sessoes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 18 de maio de 2011. 

Juiz EDINARDO SOUZA - Presidente; Juiza 
ALAÍDE MARIA DE PAULA - Relatora; Dr. 

;RODRIGO COSTA AZEVEDO - Procurador 
Regional Eleitoral 

Harold~ Oliveira 
Secretéril> Judidério 

TRElA!:,_ 

. (DIÁRIO OFICIAL) 

Publicações Diversas~ 
-- -- - ----- -

. ASSOCIAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DO 
AMAPÁ (ABLOCA).CNPJ-D3.633.818/0001-30 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO · 
• . BIENIO - 2011a Í013. 

A diretoria da ABLOCA. retifica a eleição do dia 28 de 
·maio de 2011- e ratifica, o horário ·das 10:00h as 13:QOh, 
·no mesmo Local: Museu da UNA- Bairro do Laguinho -
Rua: General Rondon - lnsaição das chapas pro rogada, 
até o dia 26/05/2011, Local: Av: Maranhlo- N! 626 8-
Horãrio: das 18:00h e 30mm as 21:00h. A diretoria 
informa que p/ participar da eleição os filiados te~o que 
quitar suas pendências pecuniárias de 2010 até o dia 
26/05/2011, conforme decisllo da Assembléia extra 

ordinarla do dia 1W.Jl!l11011. 7 .:.-,,J /"'i""'-
ftíláfgj"Râni~-slí~ ,- . 

PRESIDE~TE 

A Empnsa A. WIZ DE FREITAS CfRAMICA - EPP, rea>nhecida pelo 
Comercial de CfRI.MICA MUNDIAL . 
Toma públlto. que requereu ao IMAP - INSTITIITO DE MEIO 
AMBIENTE E ORDENAMENTO TlRRrTORIAL a RenovaçJo da Ucença 
de Operaç3o nt 0081/2010, destinada a iltlvldade de ExtraçJo · 
Mineral de .UsO Imediato na ConstruçJo CivN (Afsila), e Fabrlcaç2o de 
Telhas, Tijolos e outros Artefatos de ba!TO cozido, com sede 
locaHzada no Ramal da Olaria, n! 10, bairro Ele~o. Santana - AP. 
Nao foi solicitado ElA/RIMA 

TRANSDOURADA TRANSPORTES LTDA 
CNPJ -01.259.730/0001·74 

Toma público que requereu ao IMAP, a Renovação da 
Licença de Operaçllo (LO), pelo prazo de 12 meses 
para atividade ele Transporte Fluvial de Combutiveis 
(gasolina, óleo dinel e álcool ),localizada no Porto da 
Companhia Docas de Santana município de Santana. 
AP. 

PREFEITURA MUNICIPAL DF.l.ARAI\JAI. 00 h\ RI 
REI'UHLlCA~'ÃO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari-AP. através de 
sua ComissAo Pcm1anente de Lic1tnçAo Obras e Scr.,..iços Püblicos
CPLCSOIPMU, toma públ;: .ra •'tlnlll:oimento dos imere>~adus. 
cujo Fundamento Legal estn na o<i Federal n' 8.666 de 2110619J e suas 
respectivas allerações, que farã u scguinlt procedimento licitaJóriu: 

TOMADA DE PRI:ÇO< : ·CPLCSOt PMLI. 
'óHJHO: CONCLLSÀO Ll" CONSTKUÇÃO 00 MATADOURO 

MUNICIPAL. 
Din: 03/06/2011· Hora: 1000(de7). 

Sob o regin>e de empreitado global. llpo menor preço Ednal 
disponível:das 08:00 a• 12·00 hs. na sala CrnnissAo Permanenle de 
Licitaçilo de CompriiS. Serviços c Obras- CPLCSO.'PMLJ,siluada na 
Av. lancrcdo Neves. n 2425. Batrto Agreste. Laranjal do Jari-AP. 
Abertura da Proposta n• sala de RcuniOt:s da Pre leítum Municipal de 
Laranjal do Jari·AP.MaiS informaçOes nn saln dn CPLCSO nos dias c 
hor!lrio de expediente. 

AVISO.DI:: LICITAÇÃO 
A Prefei1ura Municipal de Laranjal do JHri·AP. atravcs dr 

sua Comissao l'ermancnlc de Licilaçllo Obras e Serviços Plib!icos
CI'LCSO/PMU. toma pilblico, para conhecimento dos interessados . 
cujo Fundamento Legal esta na lei Federal n• 8.666 de 21i0619l e suas 
respectivas alterações. que fanl o seguinre procedimento licitatôrio: 

TOMADA De Pi!c(OS N'00612011.CPLCS01 PMI.t. 
OBJETO: co.-sTRUÇÀO 00 QUARTEL DA GUARDA 
MlJ!>;ICIPAL. 
Dia. 0310612011- Horn: 15:00(quin,.el. 
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PREFEITURA MUNICIPAL OE LARANJAL DO JARl/AP 

CNPJ/MF N. 23.066.905/0001-60 

TOrna público que requereu ao iMAP a Renovaçao 

da LICENÇA DE INSTALAÇÃO (L.I.), refer~nte a 

Construção de Unidades Habitacionais, no 

Loteamento denominado Buritizal, no Município de 

Laranjal do Jari. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP 

CNPJ/MF N. 23.066.905/0001-60 

Torna público que requereu ao IMAP a LICENÇA 

PRÉVIA (LP.), ~eferente aos estudos relacic·.:.dos ao 

Projeto de Construção de Unidades Habitacionais. no 

Loteamento denominado Eurilândia, no Município de 

Laranjal do Jari. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO 

JARI/AP 
CNPJ N. 23.066.905/0001-60 

Torria público que recebeu do iMAP a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO (LI.), referente ao Processo IMAP n 
4001-096/2010, destinada a Construção de uma Escola 
com OS salas de aulas no Bairro Maria de Nazaré 
Mineiro, Munldplo de Laranlal do Jari. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO 

JARI/AP 
CNPJ N. 23.066.905/0001-60 

Torna público que recebeu do IMAP a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO (L.I.), referente ao Processo iMAP n 
4002-382/2009, destinada a Construção de um Centro 
de Fisioterapia, no Bairro Cajari, Município DE Laranjal 
do Jari. 

(Órgãos Federais ], 

(SAMF 

Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

BOLETIM DE PESSOAL N" 05 DE 31 DE 
MAIO DE 2011 
PORTARIA DE N." 0430 DE 02 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPQAIMF n.o 
986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009,e 
tendo em vista o disposto no Art. 2° da 
Portaria SRH/MP no 2.87 4, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União no 206, de 28 ae 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Considerar Desligado do Quadro 
de Pessoal do Extinto Território 
Federal do Amapá a partir de 
02105/2011, o servidor JOSÉ ELIAS DE 
SOUZA Á VILA ocupante do cargo de 
Técnico em Assuntos Educacionais, 
Classe S, Padrão 111, matricula SIAPE 
1048646 em virtude de sua 
redistribuição para a Superintendência 
do Patrimônio da União/SPU/AP, 
conforme· Portaria n° 781 - SRH/MP, 
publicada no DOU., de 08/04/201.1. 

) 

Sob o regime de empreitada global. tipo menor preço . Edital 
disponlvcl:das 08:00 às 12:00 hs. na •al3 Comissão l'ennnnente de 
Licitaçllo dé Compras, Serviços c Obra!• CPLCSO/PMLI.situada na 
Av. Tancredo Neves, n 2425, Bairro Agresle. Laranjal do Jari-Ai>. 
Abcnura da PrOp<.lSia na Sala de ReuniOes da Prtfcilllm Municipal de 
Laranjál do Jari-AP.Mais informnçOes na sala da CPLCSO nos dias c 
horflri<l ~expediente. 

Laranjal do Jari·AP. 13 de Maio de 2011 

Esta Portaria entra em vigor na 
· data de sua publicaçãp. 
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Carlos Guilher1._}J ~ra de Melo 
Superintende~~ Adm. do Min. da 

Fazenda no Amapá 

PORTARIA DE N.• 431 DE 02 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n.• 
986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o diSposto no Art. 2• da 
Portaria SRHIMP n• 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n• 206, de 28 de 

· outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder Licença Adotante, na 
forma do artigo 210, da Lei 8.112/90 de 
11 de dezembro de 1990 publicada no 
DOU., de 12 de dezembro de 1990 a 
servidora RUBENILDA LOPES DA 
CONCEIÇÃO ocupante do cargo de 
Agente Administrativo Classe "S" 
Padrão "111", matricula SIAPE n° 
1019102, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Ex-Território Federal do 
Amapá, lotada na Secretar!a de Estado 
da SaúdefSESA, no período de 30 
(trinta) dias, a partir de 03/05/2011 a 
01/06/2011. • 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua pu,blica~o no Boletim de 

Pessoal. ~; ~~ 

Carlos Guilh rme oKeira de Melo 
Superintende te de Adm. do Min. da 

Faz nda no Amapá 

PORTARIA DE N. • 434 DE 03 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n.• 
986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2" da 
Portaria SRH/MP n• 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n• 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40°, 
parágrafo . 19° da Emenda 
Constitucional n° 41 Publicada no DOU 
de 31.12.2003, conforme Processo n° 
16439.001869/2011-22/SAMF/AP, ao 
servidor ANTONIO CLÁUDIO SANTOS 
DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de 
Artífice de Carpintaria Marcenaria 
Classe "S" Padrão "111", matricula 
SIAPE: 1010446, pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, lotado na 
Secretaria de Estado da 
Administração/SEAD/GEA, com efeitos 
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financeiros a contar de 14/12/2010. 
Art. 11 • Esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

• 
PORTARIA DE N.• 435 DE 03 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO , 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n.• 
986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro· de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2" da 
Portaria SRH/MP n• 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n• 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1 o - . Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 2°, 
parágrafo 5° da Emenda Constitucional 
n• 41 Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo n• 
16439.002275/2011-39/SAMJ=/AP, a 
servidora oriunda do Ex-Território 
Federal do Amapá ELIANA DE JESUS 
DA SILVA, ocupante do cargo de 

. Professor do Ensino Básico ex
território, Classe "D" Padrão/Nível 
"401"matricula SIAPE: 1010729, lotada 
na Secretaria de Estado da 
Educação/l?EED com efeitos 

financeiros a contar de 18 de março de 
2004. 

Art. 2° • Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

PORTARIA DE N.• 436 DE 03 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO OA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n.• 
986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2" da 
Portaria SRH/MP n• 2.674, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n• 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de . 
Permanência nos termos do Art. 2°, 
parágrafo 5° da Emenda Constitucional 
n° 41 Publicada no DOU DE 31.12.2003, 
conforme Processo 
16439.002385/2011-09/SAMF/AP, ao 
servidor ORIVALDO DO CARMô 
SARAIVA, ocupante d~~rgo de 
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Agente de Portaria Classe "S" Padrão 
"111" matricula SIAPE 1013175 
'pertencente ao Quadro de Pessoal do 
Extinto Território Federal do Amapá, 
lotada na SEINF com efeitos 
financeiros a contar de 18 de dezembro 
de 2011. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

PORTARIA DE N. • 437 DE 03 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO. DA FAZENDA NO AMAPA, . 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n.• 
986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2• da 
Portaria SRH/MP n• 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n• 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 2°, 
parágrafo 5° da Emenda Constitucional 
n° 41 Publicada no DOU DE 31.12.2003, 
conforme Processo 
28730.043657/2009-82/SEFAZ/AP ao 
servidor JOSÉ ILSON LEITE MARTINS, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Fiscal 
Classe "S" Padrão "111" matricula 
SIAPE 1064890 pertencente ao Quadro 
de Pessoal do Extinto Território 
Federal do Amapá, lotada na -SEFAZ 
com efeitos financeiros a contar de 19 
de abril de 2011. 

Art. 2" - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

PORTARIA DE N.• 438 DE 03 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n.• 
986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2• da 
Portaria SRH/MP n• 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no .Diário 
Oficial da União n• 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 2°, 
parágrafo 5° da Emenda Constitucional 
n° 41 Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo 
1643~002390/2011-11/SAMF/AP a 
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servidora oriunda do Ex-Território 
Federal do Amapá MARIA ELIZABETH 
CORREA NOBRE, ocupante do cargo 
de Professor do Ensino- Básico ex
território Classe "D" PadrãoiNivel 
"201" matricula SIAPE 1016256, lotada 
na - Secretaria de - Estado da 
EducaçãoiSEED - com efeitos 
financeiros a contar de 01 de março de 
2011. 

Art. 2° - Esta .Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim ·de Pessoal. 

PORTARIA DE N." 439 DE 04 DE MAIO 
DE 2011. 
O . SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO - DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições conferidas -
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n;• 
986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art;. 2" da 
Portaria SRHIMP n• 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n• 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE;-

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Tecnologias em Educação, de acordo 
com o artigo 135, da. Lei no 11.784 de 
22109/2008; com os valores constantes 
nos Anexos LXXIX e LXXXV a servidora 
oriunda do Ex-Território Federal do 
Amapá MARISETE DE ALMEIDA 
PASTANA BARBOSA, ocupante do 
cargo de Professor do Ensino Básico 
dos Ex-Territórios, matricula SIAPE- n° 
1016268, Classe "DII" Nlvel "1", lotada 
na · Secretaria de Estado da 
Educação/SEED, com efeitos 
financeiros a contar de abril de 2011. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

PORTARIA- DE N." 440 DE 04 DE MAIO 
DE 2011. 
O - SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO - - - DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no· uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n.• 
986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no D'ário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2" da 
Portaria SRH/MP n• 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n• 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Pedagogia Escolar: ·Supervisão, 
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Orientação e Administração de acordo 
com o artigo 135 da Lei n° 11.784 de 
22109/2008 com os valores constantes 
nos Anexos LXXIX e LXXXV a servidora 
oriunda do Ex-Território Federal do 
Amapá MARIA DE LOURDES ALVES 
FIGUEIRA, ocupante do cargo de 
Professor do .Ensino Básico dos Ex
Territórios, matricula SIAPE· n° 
1016153, Classe "Dil" Nível "1", lotada 
na. Secretaria de Estado da 

/ Educação/SEED, com efeitos 
financeiros a contar de 18104/2011. 

Esta Portaria entra ·êm vigor na 
data de sua publicação no Boletim d~ 
Pessoal. -

PORTARIA DE N." 441 DE 04 DE MAIO 
DE 2011. . . -
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n.• 
986, de 11 de novembro de 2009, · 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, .de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2" da 
Portaria SRH/MP n• 2.874, · de 23 de · 
outubro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n• 206, de 28. de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder a Retribuição por 
Titula~idade de Especialização em 
Metodologia do Ensino de _Língua 
Portuguesa e Literatura de acordo com 
o artigo 135 da Lei n° 11.784 de 
22/09/2008 com os valores constantes 
nos Anexos LXXIX e LXXXV a servidora 
oriunda do 'ex-Território Federal do 
Amapá YOLANGE bA SILVA ARAÚJO 
DE MATOS,· ocupante do cargo de 
Professor do Ensino Básicq dos Ex
Territórios, matricula SIAPE n° 
1017.688, Classe "DII" Nível "1", lotada 
na Secretaria de Estado . da 
Educação/SEED, com efeitos 
financeiros a contar de 1910412011. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua p!Jblicação no Boletim de 
Pessoal. • · 

PORTARIA DE N." 442 DE 04 DE MAIO 
DE-2011: 
O SUPERINTENDENTE - DE 
ADMINISTRAÇÃO . . ___ Q_Q 
MINISTÉRIO -DA FAzENÕÃNO AMAPA, 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1 o da Portaria SPOAIMF n. • 
986, de 11 de novembro ·de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009, tendo· 
em vista o disposto no Art. 2" da 
Portaria SRH/MP n• 2.874; de 23 de 
outubro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n• 206, de 28 de 
outubro de 2009. · 

RESOLVE: 
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Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Tecnologias em Educação de acordo 
com o artigo 135 da Lei 0° 1'1.784 de 
22109/2008 com os valores constantes 
nos Anexos LXXIX e LXXXV ao servidor 
oriundo do Ex-Território Federal do 
Amapá FRANcisco ORLANDO 

· RODRIGUES DE ARAÚJO ocupante do 
cargo de Professor do Ensino Básico 
dos Ex-Territórios, matricula SIAPE no 
1016099, Classe "0111" Nível "1", lotado 
nà Secretaria de · Estado da 
EducaçãoiSEED, com efeitos 
'financeiros a contar de abril de 2011. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

PORTARIA DE N.• 444 DE 04 DE MAIO 
DE 2011. 

· O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
nó uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n.• 
986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009 e 
téndo em vista o disposto no Art. 2• da 

- Portaria SRH/MP n• 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no biáriõ · 
Oficial da União n• 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40°, 
parágrafo 19° da - Emenda 

. Constitucional no 41 Publicada no DOU 
de 31.12.2003, conforme Processo n° 
16439.00240112011-55/SAMF/AP . ao 
seniidor HELIO BARBOSA DOS 
SANTOS, ocupante do cargo de Agente 
Telecomunicações Eletricidade Classe 
"S" Padrão "111" matricula SIAPE 
1019406 pertencente ao Quadro de 
Pes~oal do Extinto Território Federal 
do Amapá, lotado na Secretaria de 
Estado da Infra EstruturaiSEINF/GEA 
com efeitos financeiros a contar de 
09/03/2010. 

· Art. 11 - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 

. Boletim de Pessoal. 

PORTARIA DE N.• 0443 DE 04 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n.• 
986, :de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2" da 
Portaria SRHIMP n• 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, _publicada no Diário 
Oficial da União n• 206, -de 28 de 
oútubro_ de 2009.. · 
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.RESOLVE: 

Conceder a RAIMUNDO 
CORDEIRO ESPINDOLA o Auxilio 
Funeral conforme processo n° 
16439 .U002404/2011-99 com 
fundam:ento no artigo 226 da Lei 
8.112/~0 no valor de R$3.278,68 (três 
mil duzentos e setenta e oito reais e 
sessenta e oito centavos), 
correl?pondente a um mês da 
remuneração do ex-servidor LEONCIO 
CORDEIRO ESPINDOLA do cargo de 
Agenté Administrativo de que era 
ocupante (ATIVO) matricula SIAPE n° 
1012588 falecido no dia 30 de abril de 
2011: 

Esta Portaria entra em vigor na 
data dé sua publicação no Boletim de 
Ser\riço. · 

-1\. Carlos IV 1ra de Melo 
Superintenden_te d A m. do Min. da 

Fazenda no Amapá 

P_ORT ARIA DE N. • 445 DE 05 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de ~suas atribuições conferidas 
pelo Art. ·1• da Portaria SPOAIMF n.o 
986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.• 
216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vistá o disposto no Art. 2° da 
Portaria SRH/MP n• 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no Diário 

1 Oficial da . União n• 206; de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Novas Linguagens e Nova_s 
Abordagens para o Ensino de Língua 
Portuguesa de acordo com o artigo 135 
da Lei n• 11.784 de 22/09/2008 com os 
valores constantes nos Anexos LXXIX 
e LXXXV a servidora oriunda do Ex-

. Território· Federal do Amapá MARIA 
DAS NEVES ALFAIA PEREIRA 
ocupante do cargo de Professor dó 
Ensino Básico dos Ex-Territórios, 
matricula SIAPE n• 1017054, Classe 
"DII" Nível "1 '', lotada na Secreté!ria de 
Estado da Educação/SEED. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

PORTARIA DE N." 44G. DE 05 DE MAiO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n.• 
986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.• 
216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2" da 
Portaria SRH/MP no 2.874, de 23 de 
outubro de .2009, publicada no Diário 
Oficiàl da União n• 206, de 28 de 

· outubro de 2009. 
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RESOLVE: 

Conceder a Retribuiç~o por 
Titularidade de Especialização -em 
Docência do Ensino- Superior de 
acordo com o artigo 135 da Lei n• 
11.784 de 22/09/2008 com os valores 
constantes rios Anexos LXXIX e LXXXV 
a ·servidora oriunda do Ex-Território 
Federal do.Amapá MARIA DO.CARMO 
OA:_SILVA PEREIRA ocupante do cargo 
de Professor do Ensino Básico dos Ex
Territórios, matricula· SIAPE n° 
101S339, Classe "DII" Nível "1", lotada 
na. Secretaria de Estado da 
Educação/SEED. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

PORTARIA DE~.· 41W'6E 05 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE· 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 

, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOA/MF n.• 
986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.• 
216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2" da 
Portaria SRH/MP no 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, publica_da no_ Diário 

Oficial da União n• 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

. RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 2", 
parágrafo 5" da Emenda Constitucional 
n• 41 Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo n• · 
16439.002413/20 11-80/SAMF I AP a 
servidora oriunda do Ex-Território · 
Federal do Amapá BENEDITA ZENIRA 
AMÉRICO DE SOUZA LEITE, ocupante 
do cargo de Professor do Ensino 
Básico dos Ex-Territórios Classe "O" 
Nível "201" matricula SIAPE 1016324 
com efeitos financeiros a cóQtar de 
27/12/2010. 

Art. 11 • Esta Portaria entra em 
vigor na data de .sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

PORTARIA DE N.0 448 DE 05 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO - DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOA/MF n.o 
986, de 11 de novembro de. 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.•. 
216, de 12 de novembro de 2009 e -
tendo em vista o disposto no Art. 2°-da 
Portaria SRH/MP n• 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União no 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 
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. Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 2", 
parágrafo 5° da Emenda Constitucional 
n• 41 Publicada no DOU DE 31.12.2003, 
conforme Processo. · n° 
16439.002414/2011-24/SAMF/AP a 
servidora oriunda do Ex-Território 
Federal do Amapá MARIA DE NAZARÉ 
NASCIMENTO BRAZ, ocupante do 

cargo de Professor do· Ensino Básico 
dos Ex-Territórios Classe "D" Nível 
"303" matricula SIAPE 1011032 com 
efeitos financeiros 'a -contar de 
19/07/2009. 

Art. 11 - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

\ 

PORTARIA DE N." 450 DE 06 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ÁDMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1" da Portaria SPOAIMF n.• 
986, de 11 de novembro . de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.• 
216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2° da 
Portaria SRH/MP n• 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, ·publicada no Diário 
Oficial da União no 206; de 28 de 
outubro de 2009: 

RESOLVE: 

Conceder á RICARDO CORRÊA 
DE OLIVEIRA, Auxilio Funeral no valor 
R$ 8.144,56 (oito mil cento e quarenta e 
quatro reais e cinqüenta e ' seis 
centavos) correspondente a um mês de 
remuneração da ex-servidora 
aposentada ANTONIA DOS ANJOS 
CORRÊA matricula SIAPE n• 1011136, 
ocupante do cargo de Professor do 
Ensino Básic9 - dos Ex-Territórios 
falecida no dia 30 de abril de 2011 

_ (Processo n• 1 ~439.002436/2011-94). 

PORTARIA DE N." 449 DE 06 DE MAIO 
DE 2011; 

. O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO . DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso d~ suas atribuições êonferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SP.OAIMF n.0 

986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2" da 
Portaria SRH/MP no 2.874, de 23. d.e 
outubro de 2009, publicàda no Diário 
Oficial da União n• 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder á MARIA DA 
CONCEIÇÃO MORAES GUEDES 
MIRANDA,Auxilio Funeral no valor R$ 
2.753,29 (dois. mil setecentos e 
cinQüenta e três reais e vinte e fiOVEt · 
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centavos) correspondente a um mês de 
·remuneração do · ex-servidor' 
aposentado ANTONIO _ MIRANDA 
GUEDES, matricula SIAPE n° 1009647, 
ocupante do cargo de'· Motorista Oficial 
falecido no dia. 04 de maio de 2011 
(Processo n° 16439.00243312011-51). 

PORTARIA DE N.0 455 DE 10 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuiçõês conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOA/MF n. 0 

986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

· 

216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2° da 
Portaria SRHIMP no 2.874, de 23 de 

. outubro de 2009, publicada no· Diário 
Oficial ·da União no 206, de. 28 de 
outubro de 2009, ~ ainda considerando 
o Laudo Técnico de Insalubridade 
encaminhado do Juizado Especial 
Federal · Civil·· e Criminal, através do 
Oficio JEF n° 712/201.0 de 07 de 
dezembro de 2010 e o estabelecido na 
Orientação Normativa SRH/MPOG n° 2 
de 19 de fevereiro de 2010, conforme 
Processo n° 16439.000739/2011-72. 

RESOLVE: 

l-Conceder a · servidora 
JOAQUINA NUNES DA SILVA, 
ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos-C, 
matricula SIAPE 1015392, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do· Extinto 
Território Federa do Amapá, lotada no 
Laboratório Central de Saúde Pública 
do Governo do Estado do Amapâ em 
exercício na Divisão de Biologia 
Médica - Sála de Coleta de Material o 
adiclonàl de Insalubridade no 
percentual de 10% (dez por cento) com 
fundamento no artigo 68 ··da Lei 
8.1.12/90 publicada non1~rio Oficial da 
União em 11 de dez·. · •bro de 1990, 
regulamentado pela L~i no 8.270 de 17 
de dezembro de 1991, com efeitos 
financeiros a ·COntar de 29 de abril de 
2011 .. 

II~A veracidade das informações 
para o acompanhamento da 
manutenção ou não de seu pagamento 
é de inteira responsabilidade da Área 
de Recarsos Humanos do Laboratório 

. Central de Saúde Pública/GEA tendo 
em vista o que deter.mina o Art.68,§ 2° 
da Lei n° 8:112/90 o direito ao adicional 
ora concedido cessa com a eliminação 
das condições ou dos riscos que 
deram causa a sua concessão, 

. Inclusive com a alteração da lotação da 
servidora beneficiada para outro local 
não periciado ·ou onde inexistam 
condições de insalubridade: 

nr - Esta Portaria entra em vigor 
na data de suá publicação. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA DE N. 0 456 DE 11 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA; 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOA/MF n.0 

· 986, de 11 de novembro de 2009, 
· publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em• vista o disposto no Art. 2° da 
Portaria SRH/MP n~ 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n• 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Art, 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos, do Art. 40, 
parágrafo 19 da Emenda Constitucional 
n° 41 Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo 
16439.002456/2011-65/SAMF/AP a 
servidora RAIMUNDA BARBOSA 
PEREIRA ocupante do cargo de Agente 
de· Portaria Classe "S" Padrão "111" 
matricula SIAPE 1011839, pertenc~nte 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá; lotada na 
SEED, com efeitos financeiros a contar 
de 06 de janeiro de 2011. 

Art. 2° - Esta Portaria entra ern 
vigor na data de sua publicação no · 
Boletim de Pessoal. ' 

PORTARIA DE N.0 457 DE 11 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n. • 
986, de 11 de novembro de 2009, · 
publicada no Diário Ofiçial da União n.c-

, 216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2° da 
Portaria SRH/MP n• 2.874, de 23 de 

. outubro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União no .~06, de 28 de 
oul'tlbro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Retificar a Portaria de 
Abono de Permanência n 
802/GAB/GRAIMF/AP de 05 de julh-o de 
2006,-publicadà no Boletim de Pessoal 
n° 07 de 31/07/2006 da servidora MARIA 
DE NAZARÉ GOMES 'DE SOUZA, 
Onde se lê: · 

Nos termos do art. 2° 
parágrafo 5° da Emenda Constitucional 
n° 41, 
Leia-se: 

· Nos termos do art. 3° parágrafo 
1° da Emenda Constitucional n° 41, 
E inclua-se: · 

Completados com perlodo . 
aquisitivo de Licença Prêmio por 
Assiduidade 90 dias do qüinqüênio 
(30/07/87 a 27/06/92), sem direito a 
gozo, conforme Processo 
28770.000041/2006-06/SESA/ AP. 

Art. 2° • Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
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Boletim de Pessoal. 

PORT-ARIA DE N. • 458 DE 11 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO . DÓ 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de ·suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n.• 
986, de 11 de novembro de 2009 

· publicada no Diário Oficial da União n.~ 
216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2o da 
Portaria SRH/MP n•. 2.874, de 23 de 
outubro de 2009,. publicada no Diário 
Oficial da União no 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOlVE: 

Art. 1° - Conéeder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 3°, 
parágrafo 1° da Emenda Constitucional 
n° 41/03 . Publicada no DOU de 
31.12.2003, conforme Processo n° 
28840.023607/2011-56-SEED/AP a 
servidora MARIA ADILAIR MENDES 
ocupante do cargo de Agente 
Administrativo,Ciasse "S" Padrão "til" 
matricula SIAPE ,1010368, pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do A..Dl-ªPá, lotada: n~ 
SÉED, com efeitos financeiros a contar 
de 02 de janeiro de 2004. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor 'na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

PORTARIA DE N.• 459 DE 11 DE MAIO 
DE 2011. , 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO . DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições cÓnferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n.• . 
986, de '11 de novembrQ de 2009,. 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 d~ novembro de 2009, téndo 
em vista o disposto no Art. 2° da 
Portaria SRH/MP no 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União n• 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40, 
parágrafo 19 da Emenda Constitucional 
no 41 Publicada no DOU de 31.12.2003, 
conforme Processo n° 
16439.002443/2011-96/SAMF/AP a 
servidora MARIA RUTE OLIVEIRA DOS 
SANTOS ocupante do cargo de Agente 
de Policia . Civil Especial, matricula 
SIAPE, 1009969, pertencente ao Quadro 
de Pessoal do Extinto Território 
Federal do Amapã,' lotada na SEJUSP 
com efeitos financeiros a contar de 03 
de maio de 2.011. · 

Art. 2° - Esta Portaria entra em 
·vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 
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Clei~~ 
Substituta Eventua~AMF/AP 

PORTARIA DE N.O 473 DE 16 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE .DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
. no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 77, inciso I e 95 da 
Portaria n° 207 do Ministério de Estado 
da Fazenda de 04 de março de 2010, 
publicada no Diário Oficial da União n° 
43, de . 05 · de Março de 2010; e 
c·ompetência subdelegada pela Portaria 
n°986, artigo 1°, inciso I, alfnea, de 11 
de Novembro de 2009, publicada no 
Diário Oficial da União n°216, de 12 de 
novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40, 
parágrafo-19 da Emenda Constitucional 
no 41 Publicada no DOU de 31.12.2003, 
a servidora CECILIA MOREIRA DE 
AVELAR ocupante do cargo de Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos, 
matricula SIAPE 1013586, Classe 
"S",Padrão "11", perte·ncente ao Quadro 
de Pessoal do Extinto Território 
F~_çtera.l ·do; Amapá, lotada na SEED 
com efeitos fina'nc~iros a contar de 22 
de abril de 2008, tendo em vista o 
Processo de n° 16439.002509/2011-48. 

Art. 2° • Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

PORTARIA DE N. 0 474 DE 16 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DQ 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 77, inciso I e 95 da 
Portaria n° 207 do Ministério de Estado 
da Fazenda de 04 de março de. 2010, 
publicada no Diário Oficial da União n° 
43, de 05 de Março de 2010, e 
competência subdelegada pela Portaria 
n°986, artigo 1°, inciso I, alínea, de 11 
de Novembro de 2009, publicada no 
Diário Oficialda União n°216, de 12 de 
novembro de200L 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder o Abono de 
Pérmanência nos termos do Art. 40, 
parágrafo 19 da Emenda Constitucional 
n° 41 Publicada no DOU de 31.12.2003, 
a servidora AGONCILÍA VILHENA 
NEVES ocupante do cargo de Portaria, 
matricula SIAPE 1015906, Classe 
"S",Padrão "!11", lotada na SEED 
pertencente ao Quadro de Pessoal do 
Extinto Território Federal do Amapá, 
com efeitos financeiros a contar de 24 
de abril de 2011, tendo em · vista o • 
Processo de n° 16439.002529/2011-19. 

Art. 2° • Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

/ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA DE N.o 475 DE 16 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE' OE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de súas atribuições que lhe 
comerem os artigos 77, inciso I .e 95 da 
Portaria n° 207 do Ministério de Estadfl 
da Fazenda de 04 de março de 2010, 
publicada no Oiário Oficial d~ União n° 
43, de 05 de Março de · 2010, e · 
competência subdelegada pela Portaria 
n°986, artigo 1°, inciso I, alínea, de 11 
de Novembro de" 2009, publicada no 
Diário Oficial da União n°216, de 12 de 
novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40, 
parágrafo 19 da Emenda Constitucional 
no 41 Publicada no DOU de 31.12.2003, 
ao servidor JOB MEDEIROS. LOBATO 
ocupante do cargo de Agente de 
Portaria, pertencente ao Quadro de 
Pessoal dO Ex-Território Federal do 
Amapá, matricula SIAPE 1012178, 
Classe "S",Padrão "111", lotado na 
SEAD com efeitos financeiros a contar 
de 24 deabril de 2011, te-ndo em vista o 
Processo de no 16439.002489/2011-13. 

Art. 2° • Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

PORTARIA DE N.0 476 DE 16 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 77, inciso I e 95 da 
Portaria n° 207 do Ministério de Estado 
da Fazenda de 04 de março de 2010, 
publicada no Diário Oficial da União n° 
43, de 05 de Março de 2010, e 
competência subdelegada pela Portariã_ 
n°986, artigo 1°, inciso I, alínea L, de 11 
de Novembro de 2009, publicada no 
Diário Oficial da União n°216, de 12 de 
novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Cancelar a Portaria n° 
458/GAB/SAMF/AP, 11 DE MAIO DE 
2011, de Concessão de Abono de 
Permanência nos termos de Art. 3°, 
parágrafo 1° da EC N° 41/03, conforme 
Processo 28840.023607/2011-
56/SEED/AP da servidora MARIA 
ADILAIR MENDES, ocupante do cargo 
de Agente Administrativo, Classe 
"S",Padrão "111", matricula SIAPE. 
1010368 pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Extinto Território Federal 
do Amapá, lotada na Secretaria de 
Estado Educação • SEED. 

Art. 2° • Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 
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PORTARIA DE-'N. 0 477 OE 16 DE !JIAIO 
DE 2011. 
o SUPERINTEN'OENTE QE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 77, inciso I e 95 da 
Portaria_ no 207 do Ministério ~e Estado 
da 'Fazenda de 04 de março de 2010, 
publicada no Diário Oficial da União n° 
43, de 05 de Março de. 2010, . e 
competência subdelegada pela Portaria 
n°986, artigo 1°, inciso I, alínea 1, de 11 
de Novembro de 2009, publicada no 
Diário Oficial da União n°216, de 12 de 
novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo n° 
28840.033606/2011-1 o. 

RESOLVE: 

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Língua .Francesa de acordo com . o 
artigo 135 da Lei n° 11.784 de 
22/09/2008 com os valores constantes 
nos Aflexos LXXIX e LXXXV a servidora 
oriunda do Ex-Território Federal do 

, Amapá DALVACI DO SOCORRO 
MARTINS ocupante do cargo de 
Professor do Ensino Básico dos Ex· 
Territórios, matricula SIAPE n° 
1018015, Classe "DII" Nível "1", lotada 
na Secretaria de Estado da 
Educação/SEED. 

Esta Portaria entra· em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

PORTARIA DE N.0 478 OE 16 DE :MAIO 
DE 2011. ' -
O SUPERINTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA -FAZENDA NO AMAPA,_ 
no uso de suas atribuições que ~~~ 

conferem os artigos 77, inciso I e 95 da 
Portaria n° 207 do Ministério de Estado 
da Fazenda de 04 de março· de 2010, 
publicada no Diário Oficial da União n° 
43, de 05 de Março de 2010, e 
competência subdelegada pela Portaria 
n°986, artig-o 1°, inciso I, alínea "1", de 
11 de Novembro de 2009, publicada no 
Diário Oficial da União n°216, de 12 de 

·novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo n° 
28840.008012/2011-71. 

RESOLVE: 

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Pedagogia Escolar: Supervisão, 
Orientação e Administração de acordo 
com o artigo 135 da Lei n° 11.784 de 
22/09/2008 com os valores constantes . 
nos Anexos LXXIX e LXXXV a servidora • 
oriunda do Ex-Território Federal do 
Amapã ONILZA BRITO DA SILVA 
ROCHA ocupante do cargo de 
Professor élo Ensino Básico dos Ex
Territórios, matricula SIAPE n° 
1016Q~~. Classe "D11" Nível "1", lotada 
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na Secretaria··:.: de .. ··estado da 
Eduçê'lção/SEED, _ ·• com. ··· .. : ·efeitos 
financeiros a contar de 21/01/2011. . 

"· • Está Portari'á entra em' ·Vigor na 
data de su~ publica_çãç no 1;3ô'letim de 
Pessoal. c · ·: _-: · · • . · 

PORTÀRfA DE N.0 479 DE'16'óe MAIO 
DE 2011. -·. ·.·_· . 
Ó :: . SUPERINTENDE;NTE' . . DE 
ADMINISTRAÇÃO . . DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 'NO AMAPA, · 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 77, inciso I e 95 da 
Portaria n° 207 do Ministério de Estado 
da Fazenda de 04 de março de 2010, 
publicada no Diário Oficial da União no 
43, de 05 de Março de 2010, e 
competência subdelegada pela Portaria· 
n°986, artigo 1°, inciso I, alínea "1", de 
11 de Novembro de 2009, publicada no 
Diário Oficial da União n°216, de 12 de 
novembro de 2009 e tendo em vista o 
que consta no processo no· 
28840.032321/2011-61. 

RESQl,VE: 

Conceder a Retribuição por 
Titularidade de Especialização em 
Práticas Pedagógicas Aplicadas a 
Pessoas com Necessidades Educativas 
Especiais com Êfase em Libras · de 
acordo com o artigo 135 da Lei n° 
11.784 de 22/09/2008 com os valores 
constantes nos Anexos LXXIX e LXXXV 
a ·servidora oriunda do Ex-Território 
Federal do Amapá ROSELIZ 
RODRIGUES FELICIDADE ocupante do 
cargo de Professor do Ensino Básico 
dos Ex-Territórios, ·matricula S!APE n° 
1017232, Classe "DII" Nível "1", lotada 
na Secretaria de Estado da 
Educação/SEED. 

Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Pessoal. 

PORTARIA DE N.0 480 DE 16 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPEffiNTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 
no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 77, inciso I e 95 da 
Portaria n° 207 do Ministério de Estadó 
da Fazenda de 04 de março de 2010, 
publicada no Diário Oficial da União n° 
43, de 05 de Março de 2010, e 
competência subdelegada peía Portaria 
n°986, ar:tigo 1°_, Inciso I, .alínea "1 ", de 
11 de Novembro de 2009, publicada no· 

· Diário Oficial da União n°216, de 12 de 
novembro .'de 2009 e tendo em vísta o 
que . consta no processo no 
28840:0,3232112011-61. 

R~SOLVE: 

Concéder a Retribuição . por 
Titularidade _de Especialização em 
Ensino Superior de acordo com o 
artigo . · 135 . da Lei n° 11.784 de 
22/09/2008 com os valores constantes 
n~s Anexos L~XIX e LXXXV a9 servido~ 

oriundo do ·Ex-TetritÓtio Federal do 
Am·apá' 'JOSÉ RIBAMAR. BRASiL DA 
SILVA .ocupante do cargo de ~rofessor 

·'do Ensino Básico dos· Ex-Te!ritótios, 

m,atricula. SIAPE- n" 1017234, Classe 
"DIV" Nível "S", lotado ria Secretaria de 
Estado da Educação/SEÊ_D. ... · 

' Est_á Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim· de 
Pessoal. · · · · 

. . ·cleide Silva . 
· .~~-b-stifuta Eventu ~ 

PORTARIA DE N." 482 DE 16 DE MAIO 
nE 2011. 
O SUPERINTENDENTE DE 
ÁDMINISTRAÇÃO . DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de. suas atribuições conferidas 
pelo Art. 1° da Portaria SPOAIMF n.• 
986, de 11 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n." 
216, de 12 de novembro de 2009, tendó 
em vista o disposto no Art. 2" da 
Portaria SRH/MP n• 2.874, de 23 de 

·outubro de 2009, .publicada no Diário 
Oficial da União no 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder á . CLAUDIONEI 
FRANCO GOMES, Auxiliq Funeral no 
valor R$ 3.445,82 (três mil, 
quatrocentos e quarenta e cinco reais e 
oitenta e dois centavos) 
correspondente a um mês de 
remuneração da ex-servidora 
aposentada ZÉLIA DE OLIVEIRA 
FRANCO matricula SIAPE n° 1019967, 
ocupante do cargo de Auxiliar de 
Enfermagem faleci'da no dia 15 de abril 
de 2011 (Processo n° 
16439.002556/2Õ11-91 ). 

\ 
PORTARIA DE N." 483 DE 16 DE MAIO 
DE 2011. 
O SUPER'NTENDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃ.. DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso de su?- 'l)uições conferidas 
pelo Art. 1° ua Portaria SPOAIMF ·n.• 
i}~~e 11 de . novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2" da 
Portaria _SRH/MP n°. 2.874, de 23 de 
outubro de 2009, publicada no Diárk 
Oficial da União no 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder á DORACY MORAES 
DA SILVA, Auxilio Funeral no valor R$ 
2.978,66 (dois mil, :novecentos e 
setenta e oito reais e sessenta e seis 
cenlavos) correspondente a um mês de . 
renu~neraÇão . do ex-servidor 
aposentado RAIMUNDO . VIEIRA DE 
JV!ORAES matricula SIAPE n° 1020842, 
ocupante . do cargo de Auxiliar 
Operacional de Serviços .Diversos 
falecido no . dia 08 de abril de 20~ 1 
(Processo n° 16439~0?557/2011-36). 
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P'ORTARIA DE N.0 484 'DE 16 DE MAIO 
DÉ 2011. "' 
O· SUPERINTENDENTE. . DE 
ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA.FAZENDA NO AMAPÁ, 
no uso .de suas atribuiçÕes· conferidas 
pel_q Art. 1° ·da Portaria SPOAIMF n.0 

986, de 11 -de novembro de 2009, 
pubfiC,ada no Diário Oficial da União n.0 

216, de 12 de novembro de 2009, tendo 
em vista o disposto no Art. 2° da 
Portaria SRH/MP n• 2.874, de 23 de 
outubro de 2Ô09, publicada no Diário . 
Oficial da União n• 206, de 28 de 
outubro de 2009. 

RESOLVE: 

Conceder á ANGELICA MARIA 
AMORAS SAMPAIO, Auxilio Funeral no 
valor R$ 2.777,54 (dois mil, setecentos 
e setenta e ,sete réais e cinqüenta e 
quatro centavos) correspondente a um 
mês de remuneração da ex-servidora 
aposentada MARIA ·DA CONCEIÇÃO 
AMORAS SAMPAIO matricula SIAPE n" 
1020403. ocupante do cargo de AQente 
de Portaria falecida no dia 06 de abril 
de 2011 {Proces-so n° 
16439.002558/2011-81 ). 

PORTARIA DE N." 485 DE 17 DE MAIO 
DE 2011. ' 
O SUPERINTENDENTE DE 

·ADMINISTRAÇÃO DO 
. MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPA, 

no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os artigos 77, inciso I e 95 da 
Portaria n° 207 do Ministério de Estado 
'da Fazenda de 04 de março de 201 O, 
publicada no Diário Oficial da União n° 
43, de 05 de Março de 201 O, e 
competência subdelegada pela Portaria 
n°986, artigo 1°, inciso· I, alinea L, de 11 
de Novembro de 2009, publicada no 
Diário Oficial da União n°216, de 12 de 
novembro de 2009. 

RESOLVE: 

Art. I - Conceder o Abono de 
Permanência nos termos do Art. 40°, 
parágrafo 19° da Emenda 
Constitucional n° 41 Publicada no DOU 
de 31.12.2003, conforme Processo n° 
16439.000658/2011•72/SAMF/AP a 
servidora REGINA TÁVORA SOARES 
ocupante do cargo de Agente de 
Admihistrativo;Ciasse "S" ,Padrão "111", 
matricula SIAPE n" 1018985, 
pertencente ao Quadro de Pessoal do 
Extinto Território Federal do Amapá, 
lotada na · Secretaria de ·estado da 
Agricultura/SEAF/GEA, com efeitos 
financeiros a contar de 12/01/2008. 

Art. 11 - Esta Portaria entra em 
vigor ·na· data de sua publicação no 
Boletim de Pessoal. 

C I~ 
Substituta Eventual da SAMF/AP 


	

